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(Báo cáo của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa X
tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận
lần thứ XI - Nhiệm kỳ 2012-2017
*********

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ
2012-2017 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Bình Thuận. Đại hội đánh giá kết quả
thực hiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ
2007-2012; xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
nhiệm kỳ 2012 - 2017, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, cổ vũ thanh niên sáng tạo, xung
kích, tình nguyện xây dựng quê hương Bình Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh.

PHẦN THỨ I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ
X, NHIỆM KỲ 2007-2012
Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Bình Thuận diễn ra
trong bối cảnh đan xen thuận lợi và khó khăn: Kinh tế tỉnh nhà tiếp tục phát triển; các
hoạt động văn hóa – xã hội có những chuyển biến tiến bộ; đời sống nhân dân tiếp tục
ổn định và có cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được
củng cố và tăng cường. Đặc biệt từ khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) ban
hành Nghị quyết số 25-NQ/TW, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XI)
ban hành Chương trình hành động số 18 NQ/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá” và năm 2011
được Đảng và Nhà nước quyết định là Năm Thanh niên đã tạo động lực tinh thần to lớn
đối với cán bộ, đoàn viên thanh niên Bình Thuận trong triển khai công tác Đoàn và
phong trào thanh thiếu nhi. Tuy nhiên, trong 05 năm qua, những khó khăn của nền kinh
tế đã có những ảnh hưởng nhất định đến đời sống của một bộ phận thanh niên Bình
Thuận; tình trạng thanh niên nông thôn đi làm ăn xa tiếp tục gia tăng; các thế lực thù
địch tiếp tục đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hoà bình”, nhất là chống phá trên mặt trận
văn hóa, tư tưởng. Trong bối cảnh đó, các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên
Bình Thuận đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện công tác
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp xứng
đáng vào thành tựu chung của tỉnh nhà.
I. Những kết quả đạt được.
1. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn:
1

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn đã triển khai toàn diện công tác giáo dục
theo hướng đổi mới về nội dung và phương thức; chú trọng giáo dục thông qua các
hoạt động thực tiễn, nêu gương điển hình tiên tiến; tạo môi trường để thanh thiếu nhi tự
giáo dục, tự rèn luyện.
Cuộc vận động “Tuổi trẻ Bình Thuận học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh” là nội dung chủ đạo, xuyên suốt trong công tác giáo dục của Đoàn đã
được thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán
bộ, đoàn viên, thanh niên. Các nội dung “5 xây, 5 chống” đã được các cấp bộ Đoàn cụ
thể hóa và triển khai thực hiện. Nhiều điển hình tập thể và thanh niên tiên tiến làm theo
lời Bác được tuyên dương, nhân rộng (1).
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng. Các cấp bộ Đoàn đã phối
hợp tổ chức tốt việc học tập các bài lý luận chính trị cho đoàn viên (2); giáo dục chủ
nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên bằng các hình
thức đa dạng, gần gũi với thanh niên. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã tích cực triển
khai quán triệt, học tập các chủ trương, Nghị quyết của Đảng (3); tổ chức các buổi sinh
hoạt chuyên đề về tình hình chính trị, thời sự trong nước và quốc tế. Qua đó, đã kịp thời
tác động tích cực, định hướng nhận thức chính trị, thái độ, tư tưởng của thanh niên
trước những vấn đề mới nảy sinh.
Công tác giáo dục truyền thống được triển khai đạt kết quả tốt gắn liền với kỷ
niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng, đặc biệt là kỷ niệm 80 ngày thành lập
Đoàn và kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Thuận. Các chủ đề, chủ điểm sinh hoạt
truyền thống được chuyển tải và được thực hiện đến cấp cơ sở. Nét mới là các hoạt
động giáo dục truyền thống lớn được tổ chức đồng loạt và có sự hỗ trợ tích cực của
kênh truyền thông trong tỉnh và các kênh thông tin của Đoàn; tạo hiệu ứng tốt trong
công tác tuyên truyền, thu hút sự quan tâm của xã hội; góp phần nâng cao lòng tự hào
dân tộc, củng cố niềm tin của thế hệ trẻ và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Trong nhiệm kỳ, cán bộ, đoàn viên toàn tỉnh đã thực hiện công trình thanh niên cấp
tỉnh: xây dựng 09 “Bia địa chỉ đỏ” tại các huyện, thị xã, thành phố (với tổng kinh phí
994.462.000 đồng) nhằm tri ân các anh hùng, liệt sỹ và giáo dục truyền thống cách
mạng cho thanh thiếu nhi và nhân dân.
Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên được các cấp bộ Đoàn
triển khai dưới nhiều hình thức. Bên cạnh công tác tuyên tuyền, vận động, giáo dục
được tiến hành thường xuyên; một số hình thức tuyên truyền giáo dục mới được áp
dụng đã bước đầu mang lại hiệu quả, phù hợp với các đối tượng thanh niên. Thể hiện rõ
nét là các chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ”, chương trình “Khi tôi 18”, diễn
đàn “Hãy biết ước mơ” đã góp phần xây dựng lối sống trong sáng, lành mạnh; nếp
sống văn hoá của đoàn viên thanh niên; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của
thanh thiếu nhi với bản thân, gia đình và xã hội.
(1)

Các cấp bộ Đoàn đã phát hiện, bình chọn, biểu dương và nhân rộng 1.145 tập thể, 1.815 gương đoàn viên, thanh niên tiên
tiến trên các lĩnh vực.
(2)
Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp tổ chức học tập, tuyên truyền 06 bài lý luận chính trị cho 216.583 lượt đoàn
viên, thanh niên.
(3)
Các cấp bộ Đoàn đã phối hợp tổ chức 3.343 lớp học tập, hội nghị, hội thi tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng
và của Đoàn cho 456.210 lượt đoàn viên thanh niên.
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Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên
được duy trì và đẩy mạnh. Các hoạt động biểu diễn văn nghệ tuyên truyền pháp luật,
các diễn đàn, hội thi tìm hiểu pháp luật, thi trắc nghiệm về pháp luật trên máy vi tính
được chú trọng tổ chức. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn tạo môi trường, phát huy nhân
tố tự giáo dục, tự rèn luyện ý thức chấp hành pháp luật của mỗi đoàn viên thanh niên.
Bản tin tuổi trẻ Bình Thuận, Website Tỉnh Đoàn, Website của các Huyện Đoàn và
Đoàn trực thuộc, chương trình phát thanh, truyền hình thanh niên cấp tỉnh, cấp huyện và
các kênh thông tin của Đoàn đã được phát huy tốt, tích cực tuyên truyền, các chủ trương,
nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của Đoàn đến
đông đảo thanh thiếu nhi và nhân dân.
Nhìn chung công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh có
bước đổi mới về nội dung, phương thức. Tổ chức Đoàn các cấp đã thực hiện khá tốt vai
trò là trường học XHCN của thanh niên; phối hợp tốt với các cấp, các ngành và huy
động các nguồn lực xã hội trong giáo dục thanh thiếu nhi, góp phần từng bước xây
dựng lớp thanh niên Bình Thuận giàu lòng yêu quê hương, đất nước, có đạo đức và lý
tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hóa, có lối sống đẹp.
2. Tổ chức rộng khắp trong các đối tượng thanh niên tỉnh nhà phong trào
“4 đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp” và “5 xung kích
phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”:
a- Phong trào “4 đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập
nghiệp”:
- Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên
môn, nghiệp vụ.
Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích đoàn viên,
thanh niên dạy tốt, học tốt; định hướng cho đoàn viên học sinh, sinh viên động cơ học
tập đúng đắn, tích cực thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực”. Phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp
vụ được phát động đến đông đảo đoàn viên thanh niên; nhiều hội thảo, diễn đàn, hội thi
được tổ chức rộng rãi nhằm giúp đoàn viên thanh niên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm,
nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ
thuật để vận dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã
vận động và phối hợp tổ chức cho thanh niên tham gia phổ cập giáo dục, vận động học
sinh bỏ học đến lớp; tổ chức nhiều hoạt động khuyến học, khuyến tài, giúp đỡ học sinh,
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường. (4)
- Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm.
Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp tổ chức nhiều
hoạt động tư vấn nghề và hướng nghiệp nghề cho đoàn viên thanh niên, đặc biệt là
thanh niên nông thôn và trường học; giúp cho đoàn viên thanh niên có nhận thức đúng
đắn về lao động và việc làm. Cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức các
(4)

Các cấp bộ Đoàn đã huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh được hơn 3,95 tỷ đồng để hỗ trợ 10.231 suất học bổng cho
các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường; đóng góp xây dựng 01 công trình “Nhà bán trú dân nuôi’’ tại
tỉnh Lào Cai.
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lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp, “Ngày hội việc làm”, xây dựng các ”điểm tuyên
truyền phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập Internet cho thanh niên nông
thôn”, tổ chức các cuộc thi tay nghề, giao lưu giữa các doanh nghiệp thành đạt với học
sinh, sinh viên (5). Đặc biệt là phối hợp giải ngân các nguồn vốn vay cho thanh niên học
tập, sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm.(6)
- Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn
hóa tinh thần.
Các giải thể thao, hội diễn văn nghệ được các cấp bộ Đoàn tổ chức và phối hợp
với các ngành chức năng tổ chức rộng rãi với nhiều hình thức đa dạng (7). Nhiều hoạt
động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên về tác hại của ma túy, bia,
rượu và các chất kích thích, về sự lây lan của HIV/AIDS, giáo dục giới tính, giáo dục
sức khỏe sinh sản vị thành niên được tổ chức thường xuyên. Việc đầu tư xây dựng Nhà
thiếu nhi tỉnh, Nhà thiếu nhi cấp huyện, Trung tâm dã ngoại thanh thiếu nhi tiếp tục
được triển khai thực hiện (8). Từ các hoạt động thiết thực của Đoàn, thanh niên có thêm
sân chơi lành mạnh, bổ ích; thể chất và tinh thần của thanh niên tỉnh nhà từng bước
được nâng lên.
- Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội.
Nội dung đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội dù gặp những
lúng túng trong những năm đầu nhiệm kỳ nhưng luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm
thực hiện. Các hoạt động tập huấn kỹ năng xã hội, nhất là tập huấn cho đoàn viên,
thanh niên về kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình,
nói chuyện trước công chúng,... đã trang bị cho thanh niên những kỹ năng cần thiết
trong cuộc sống thường ngày. Đặc biệt, chương trình “Học kỳ quân đội“, “Học làm
người có ích“ là những chương trình giáo dục mới của Tỉnh Đoàn về kỹ năng xã hội đã
tạo được hiệu ứng tốt (9).
Tóm lại, phong trào “4 đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập
nghiệp” đã từng bước đi vào cuộc sống, gắn với những nhu cầu chính đáng của thanh
niên. Thông qua phong trào, tổ chức Đoàn huy động được nhiều nguồn lực xã hội để hỗ
trợ thanh thiếu nhi trong lao động, học tập và sinh hoạt, góp phần chăm lo lợi ích hợp
pháp, chính đáng của thanh niên.
2.2. Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”:
- Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội.
Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và phong trào “Bốn mới” được các cấp bộ Đoàn
quan tâm triển khai thực hiện, mang lại kết quả bước đầu. Các hoạt động khuyến khích
(5)

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tư vấn nghề, giới thiệu việc làm cho 66.494 lượt đoàn viên; phối hợp giải quyết việc làm cho
32.891 lượt đoàn viên
(6)
Trong nhiệm kỳ đã giải ngân các nguồn vốn mới đạt 94,841 tỷ đồng cho thanh niên vay học tập, sản xuất kinh doanh, giải
quyết việc làm.
(7)
Các cấp bộ Đoàn đã phối hợp tổ chức 2.105 hội thi, hội diễn, liên hoan, biểu diễn văn nghệ; tổ chức 3.955 hoạt động thi đấu,
biễu diễn thể dục thể thao với 372.697 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.
(8)
Đến tháng 9/2012, tỉnh ta có 02 Nhà thiếu nhi hoạt động gồm: Nhà thiếu nhi tỉnh và Nhà thiếu nhi huyện Đức Linh. Trong
nhiệm kỳ có 03 dự án được khởi công, đến nay dự án xây dựng mới Nhà Thiếu nhi Tỉnh đã thực hiện được hơn 40% khối
lượng; dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh đã cơ bản hoàn thành giai đoạn một và dự kiến đi vào hoạt động trong
cuối năm 2012; Nhà thiếu nhi thị xã Lagi đã xây dựng xong và chuẩn bị đi vào hoạt động.
(9)
Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 415 lớp tập huấn kỹ năng xã hội, kỹ năng hoạt động thanh niên với 28.747 lượt đoàn viên,
thanh niên tham gia, tổ chức 78 trại tập huấn kỹ năng cho 7.735 lượt đoàn viên.
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sự sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào nông nghiệp, nông
thôn được chú trọng tổ chức. Nhiều điển hình sản xuất kinh doanh giỏi được nhân rộng.
Hoạt động hỗ trợ thanh niên nông thôn xây dựng các mô hình liên kết hợp tác phát triển
kinh tế bước đầu mang lại hiệu quả. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn luôn xung kích đảm
nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội của địa phương, đơn vị, nhất là tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nông
thôn mới, xây dựng giao thông nông thôn, giải quyết việc làm sau cai nghiện cho thanh
niên,…(10)
- Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
Trong nhiệm kỳ, các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được
đẩy mạnh thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú, gắn với nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương: xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; thu gom rác thải;
trồng cây xanh; nạo vét kênh mương nội đồng, xây dựng, sửa chữa đường giao thông nông
thôn; hiến máu tình nguyện, tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thăm tặng quà cho
nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; … Đặc biệt hoạt động Tháng
Thanh niên và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được tổ chức định kỳ hàng năm đạt kết
quả tốt. Nhiều mô hình, hình thức hoạt động mới có hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn
viên, thanh thiếu nhi tham gia, như: mô hình ”Tuyến đường thanh niên tự quản”; mô
hình “Điểm sáng 02 không”, mô hình ”Ngân hàng máu sống”,...(11) Thông qua các hoạt
động tình nguyện vì cộng đồng, thanh niên Bình Thuận đã góp phần tích cực giải quyết một
số vấn đề bức xúc của xã hội, đồng thời thanh niên có môi trường để rèn luyện, đóng góp
sức trẻ và ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân với cộng đồng.
- Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Tổ chức Đoàn các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên công an, dân quân
tự vệ trong việc tuần tra, phát hiện và tham gia giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật; tham
gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương. Phong trào "Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức,
luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" ngày càng có chiều sâu, phát huy
được tinh thần xung kích vượt khó, đoàn kết, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ quân đội trong
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phong trào “Thanh niên Công an nhân dân
học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh
Tổ quốc” tiếp tục phát triển với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Cuộc vận động “Nghĩa
tình biên giới, hải đảo” có bước phát triển mới, tập trung tuyên truyền cho đoàn viên thanh
niên về chủ quyền biển đảo Tổ quốc; gửi quà, vận động kinh phí ủng hộ cán bộ, chiến sỹ và
nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà dàn DK1; tăng cường kết nghĩa với các đơn vị biên
phòng và huyện đảo Phú Quý (12).
- Xung kích thực hiện cải cách hành chính.
(10)

Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 6.084 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị
giá hơn 11 tỷ đồng.
(11)
Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức cho 24.150 lượt đoàn viên hiến máu nhân đạo; tổ chức cho 161.060 lượt đoàn
viên thanh niên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và tuyên truyền bảo vệ môi trường; vận động kinh phí và phối hợp
xây dựng mới, sửa chữa 789 nhà tình nghĩa, nhà tình thương; tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà cho 19.746 lượt gia đình
thương binh, liệt sỹ; tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho 41.062 lượt người tại các xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số, xã
khó khăn của tỉnh.
(12)
Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã gửi quà và vận động kinh phí ủng hộ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và
nhà dàn DK1 với tổng trị giá 979,6 triệu đồng.
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Nhiệm kỳ qua, tổ chức Đoàn và đoàn viên đã không ngừng phát huy vai trò của
mình trong việc tham gia xây dựng người công chức trẻ giỏi, tận tụy với nhân dân; đẩy
mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm của công chức trẻ
trong cải cách hành chính; giáo dục để hình thành những phẩm chất đạo đức của người
cán bộ, công chức trẻ năng động, sáng tạo, giỏi nghề, tận tụy, cầu thị. Hướng dẫn và tổ
chức rộng rãi cho đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện phong trào “3 trách nhiệm”,
động viên thanh niên công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ công việc được giao, nêu cao ý
thức hết lòng phục vụ nhân dân. Động viên đoàn viên, thanh niên tích cực, chủ động tham
gia học tập và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, đề xuất sáng kiến
cải tiến quy trình quản lý và xử lý công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tình
nguyện tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính (13).
- Xung kích hội nhập kinh tế quốc tế
Các cấp bộ Đoàn đã có nhiều hoạt động nhằm phát huy vai trò của thanh niên
trong hội nhập quốc tế, nhất là lực lượng doanh nhân trẻ, học sinh, sinh viên; động viên
thanh thiếu niên tích cực học tập ngoại ngữ, tin học, trang bị các kiến thức và kỹ năng
cần thiết trong hội nhập. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã tích cực phối hợp các ngành
tuyên truyền cung cấp thông tin, tài liệu trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông
thôn về thị trường nông sản, hàng hoá, vật tư, thị trường lao động trong và ngoài nước
cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (14); định
hướng, hướng dẫn đoàn viên thanh niên về kiến thức, kỹ năng khi tham gia hội nhập
kinh tế quốc tế; hỗ trợ, vận động các doanh nhân trẻ xây dựng và quảng bá thương
hiệu, sản phẩm trong hội nhập kinh tế quốc tế. Tỉnh Đoàn và Hội LHTN Việt Nam
Tỉnh chú trọng hỗ trợ, định hướng hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ, giúp các doanh
nhân trẻ tiếp thu các chủ trương, chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà
nước.
Tóm lại, phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”
đã phát triển mạnh trong các đối tượng thanh niên với nội dung phong phú, khá thiết
thực; tạo môi trường giáo dục, rèn luyện thanh niên, qua đó bồi dưỡng, phát huy tiềm
năng của thanh niên trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, giữ gìn
trật tự an toàn xã hội; thể hiện rõ nét hơn vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh
Bình Thuận trong sự nghiệp xây dựng quê hương Bình Thuận và bảo vệ Tổ quốc thời
kỳ mới.
3. Công tác tổ chức xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn
kết, tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên
và Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh:
(13)

Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 770 buổi tuyên truyền cải cách hành chính cho 32. 883 lượt đoàn viên thanh
niên; tổ chức 45 hội thi, cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính. Có 172 ý tưởng về cải cách hành chính của đoàn viên thanh
niên được đề xuất với các cơ quan, đơn vị.
(14)
Các cấp bộ Đoàn đã phối hợp tổ chức 495 buổi tuyên truyền, cung cấp thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế cho đoàn viên,
thanh niên.

6

3.1. Công tác xây dựng Đoàn:
Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn được các cấp bộ Đoàn tập trung
triển khai với nhiều biện pháp, trong đó đặc biệt chú trọng đến các đơn vị mới chia tách, sáp
nhập.(15) “Các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, trọng tâm là chi đoàn
địa bàn dân cư” được điều chỉnh, bổ sung và triển khai thực hiện hàng năm đã mang lại
những hiệu quả khá tích cực.
Công tác cán bộ bước đầu có những chuyển biến tích cực hơn. Các cấp bộ Đoàn
thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở với nội
dung đổi mới, sát với yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn chú trọng đề xuất
cấp ủy, chính quyền cử cán bộ Đoàn đào tạo theo chức danh; thường xuyên bổ sung cán
bộ Đoàn khi khuyết; giúp đội ngũ cán bộ Đoàn nhanh chóng tiếp cận công việc, đảm bảo
tính thường xuyên, liên tục của phong trào. Đến cuối nhiệm kỳ, cán bộ Đoàn các cấp được
trẻ hóa, cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn của Quy chế cán bộ Đoàn.
Công tác đoàn viên được thực hiện với nhiều giải pháp bồi dưỡng phát triển
đoàn viên mới, nâng cao chất lượng đoàn viên gắn với triển khai chương trình Rèn
luyện đoàn viên trong thời kỳ mới. Công tác phát triển đoàn viên mới vượt chỉ tiêu của
nhiệm kỳ, tập trung phát triển đoàn viên ở những địa bàn, lĩnh vực có tỷ lệ đoàn viên
thấp (16). Các lớp học cảm tình Đoàn từng bước được đổi mới về nội dung và hình thức
tổ chức.
Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn có chuyển biến, nhận thức của cán bộ,
đoàn viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa của kiểm tra, giám sát được nâng lên một bước; việc
xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra hằng năm gắn với khảo sát, làm
việc với cơ sở cấp dưới của các cấp bộ đoàn được thực hiện thường xuyên hơn. Ban
Thường vụ Tỉnh đoàn và cấp huyện đã tổ chức kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, qua
đó kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở.
3.2. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên nâng cao chất
lượng Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên:
Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên nâng cao chất lượng Hội
LHTN Việt Nam có nhiều đổi mới, hướng rộng rãi đến các thành phần, đối tượng thanh
niên17. Nhiều mô hình hoạt động đã thu hút nhiều hội viên, thanh niên tham gia như: đội
thanh niên tình nguyện, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, tổ thanh niên tự quản, câu lạc
bộ "Bạn giúp bạn", câu lạc bộ nuôi trồng thủy sản, câu lạc bộ "Điểm hẹn thanh niên", câu lạc
bộ "Pháp luật", đội công tác xã hội, đội giáo dục thiếu nhi, đội văn hoá văn nghệ, thể dục thể
thao,… Các cấp bộ Hội chú trọng tổ chức các hoạt động hướng về vùng đồng bào dân tộc
thiểu số, vùng đồng bào có đạo và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Vai trò nòng cốt của
Đoàn trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội LHTN Việt Nam được khẳng định rõ
nét; tăng cường đầu tư về cán bộ; định hướng và đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của
Hội. Nhận thức về công tác Hội trong đội ngũ cán bộ Đoàn có chuyển biến tích cực; từng
(15)

Tính đến cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh có 18 đơn vị trực thuộc; 592 chi đoàn và Đoàn cơ sở trực thuộc huyện; 2.449 chi đoàn
trực thuộc Đoàn cơ sở.
(16)
Trong 05 năm đã phát triển được 87.555 đoàn viên mới. Tổng số đoàn viên toàn tỉnh đến tháng 9/2012 là 66.678 đoàn viên.
(17)
Tổng số hội viên Hội LHTN Việt Nam toàn tỉnh đến tháng 9/2012 là 79.820 hội viên.

7

bước tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn về đoàn kết, tập
hợp thanh niên, phát triển các tổ chức Hội thanh niên do Đoàn làm nòng cốt.
Hội Sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng từng bước phát triển mới, tiếp tục
tăng cường các hoạt động với nhiều nội dung rõ nét. Công tác giáo dục chính trị tư
tưởng, giáo dục truyền thống, lối sống văn minh, lành mạnh được tổ chức thực hiện có
hiệu quả. Phong trào sinh viên được nâng cao về chất, thể hiện qua các đợt thi đua học
tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, các cuộc thi, các chiến dịch sinh viên tình nguyện,
... Đặc biệt là sự tham gia, đóng góp của sinh viên trong phong trào "Xung kích, tình
nguyện vì cuộc sống cộng đồng" đã góp phần giải quyết một số vấn đề bức xúc của
cộng đồng và phục vụ cho nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên các địa phương.
Bên cạnh đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Thuận tiếp tục duy trì hoạt động tốt; tham
gia nhiều hoạt động xã hội từ thiện, chăm lo cho người nghèo. Đặc biệt chương trình
“Căn nhà của tháng” do Hội Doanh nhân trẻ tài trợ xây dựng nhà cho người nghèo đã
được triển khai tốt, được dư luận xã hội đánh giá cao.
3.3. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục
thiếu niên, nhi đồng:
Trong nhiệm kỳ qua, công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc,
giáo dục thiếu niên, nhi đồng có những chuyển biến tích cực. Các cấp bộ Đoàn đã quan
tâm thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, định hướng giá trị, hình thành nhân cách
cho thiếu nhi. Chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động Đội, sinh hoạt Sao nhi đồng được
cải tiến; cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ phong trào thiếu nhi từng bước được đầu tư trang
bị. Cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, phong
trào “Nói lời hay, làm việc tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan
Bác Hồ”, và chương trình “Rèn luyện đội viên” được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Bên
cạnh đó, cuộc vận động “Vòng tay bè bạn”, “Vì đàn em thân yêu” được triển khai rộng rãi,
qua đó giáo dục tinh thần tương thân, tương ái trong thiếu niên, nhi đồng. Mặt khác, hoạt
động tôn vinh, biểu dương, khen thưởng cán bộ chỉ huy Đội giỏi đã tạo động lực cho các em
tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Công tác đội viên trưởng thành; công
tác nhi đồng được chú trọng; công tác tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ tổng phụ
trách Đội tiếp tục được duy trì.
Các cơ sở Đoàn đã từng bước đóng vai trò nòng cốt trong vận động xã hội chăm
sóc, giáo dục thiếu nhi, giúp đỡ trẻ em đặc biệt khó khăn và con em các gia đình chính sách,
đồng thời tập trung đảm nhận và thực hiện các công trình, phần việc vì đàn em thân yêu;
tăng cường phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể, trong công tác bảo vệ,
chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi.
Tóm lại, công tác xây dựng tổ chức Đoàn có sự chuyển biến tích cực hơn, mặt trận
đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng; góp phần nâng cao chất lượng tổ
chức Đoàn, Hội, Đội, chất lượng chính trị của Đoàn viên, Hội viên. Bên cạnh đó công tác
chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh có tiến bộ,
nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn trong bảo vệ,
chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng được nâng lên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của
thiếu nhi.
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4. Công tác quốc tế thanh niên:
Công tác quốc tế thanh niên tại tỉnh ta được triển khai đảm bảo yêu cầu; góp
phần tích cực thực hiện công tác đối ngoại nhân dân. Trong nhiệm kỳ, Tỉnh Đoàn đã tổ
chức tiếp đón, làm việc và giao lưu với đoàn đại biểu thanh niên Campuchia, đoàn đại
biểu thanh niên kiều bào. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã chọn cử, giới thiệu 45 lượt cán
bộ, đoàn viên tham gia các đoàn công tác của Trung ương Đoàn và của tỉnh đi tập huấn,
bồi dưỡng, giao lưu, tham gia hoạt động tình nguyện tại các nước ASEAN, Trung
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada,…
5. Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các
Đoàn thể nhân dân:
Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân được
xác định là một nội dung quan trọng. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nghiên cứu, học tập
và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng; phối hợp
tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 18NQ/TU thực hiện Nghị
quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá” và sơ kết 3 năm thực hiện;
đề xuất UBND Tỉnh tổng kết Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận đến
năm 2010. Đồng thời, thông qua các hoạt động, các cấp bộ Đoàn tích cực vận động, tổ
chức cho đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, gương mẫu thực hiện các
chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các
chủ trương của Đảng về công tác thanh niên; giới thiệu đại biểu ưu tú của Đoàn tham
gia cấp ủy, hội đồng nhân dân và đoàn thể các cấp. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn
viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp được đặc biệt chú trọng.(18) Nét mới của công tác
bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng là triển khai việc tạo nguồn, phát triển
Đảng từ đoàn viên học sinh, sinh viên đã mang lại kết quả bước đầu tích cực.
6. Công tác tham mưu, phối hợp và chỉ đạo Đoàn:
Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo của Đoàn có nhiều đổi mới. Các cấp bộ Đoàn
đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng và chính quyền tạo những điều kiên thuận lợi để Đoàn
tổ chức hoạt động và chăm lo, giải quyết những vấn đề bức xúc của thanh thiếu nhi. Bên
cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã chủ động phối hợp, triển khai chương trình liên tịch với các
ngành có liên quan, huy động thêm nguồn lực để chăm lo, bồi dưỡng thanh thiếu nhi. (19)
Ban chấp hành Đoàn các cấp đã thực hiện tốt vai trò cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo công
tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đồng thời là cơ quan tham mưu cho cấp ủy Đảng về
công tác thanh niên. Lề lối làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn các cấp có
đổi mới, quyết liệt và sát với cơ sở hơn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác
điều hành, chỉ đạo của Đoàn ngày càng nhiều hơn. Công tác thi đua, khen thưởng của Đoàn

(18)

Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng 13.332 đoàn viên ưu tú; trong đó có 3.823 đồng chí
được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
(19)
Đến cuối nhiệm kỳ, Tỉnh Đoàn đã ký kết và duy trì 23 chương trình phối hợp liên tịch với các Sở, ngành.
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được đổi mới mạnh mẽ, đánh giá các cấp bộ đoàn qua bảng điểm thi đua với các tiêu chí cụ
thể, từng bước đánh giá đúng thực chất hoạt động tại cơ sở.
Tóm lại, công tác tham mưu, phối hợp và chỉ đạo của Đoàn có nhiều đổi mới,
tập trung cho cơ sở, chăm lo giải quyết những vấn đề bức xúc của thanh thiếu nhi và
tạo điều kiện thuận lợi để triển khai công tác Đoàn.
II. Khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân
1. Những khuyết điểm, yếu kém:
- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tuy có nhiều cố gắng và căn bản hơn,
nhưng nhiều hoạt động giáo dục của Đoàn chỉ đến được với thanh niên tích cực; chưa
đến được với các đối tượng thanh niên khác. Công tác nắm bắt diễn biến, định hướng
tư tưởng trong các thanh thiếu nhi ở một số nơi vẫn chưa kịp thời.
- Việc cụ thể hoá một số nội dung phong trào “4 đồng hành cùng thanh niên
trên con đường lập thân, lập nghiệp” và “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo
vệ Tổ quốc” chưa sát với thực tế tình hình thanh niên. Các nội dung: đồng hành với
thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội, xung kích cải cách hành chính, xung kích
hội nhập kinh tế quốc tế chưa được triển khai hiệu quả; một số hoạt động còn mang
tính hình thức, chưa bắt kịp nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, thanh niên và yêu cầu
của nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Vai trò của Đoàn trong việc tiếp cận với thanh
niên chậm tiến chưa rõ nét. Việc tổng kết đánh giá nhân rộng mô hình, điển hình đôi lúc
không kịp thời.
- Công tác kiểm tra của Đoàn có lúc chưa chặt chẽ. Trong một số viêc, chưa kịp
thời phát hiện để chấn chỉnh sai phạm của cơ sở.
- Tổ chức và hoạt động của chi đoàn thôn, khu phố còn yếu. Nội dung, hình
thức sinh hoạt của không ít chi đoàn còn khô cứng, chưa thật sự thu hút thanh niên.
Tình trạng hoạt động yếu kém của Đoàn trường Đại học Phan Thiết chậm được khắc
phục. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong các các doanh nghiệp ngoài quốc
doanh chưa đáp ứng yêu cầu; công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn nông
thôn, thanh niên vùng đồng bào có đạo còn hạn chế. Việc duy trì và phát huy lực lượng
cốt chính trị chưa đạt hiệu quả. Đội ngũ cán bộ Đoàn nhiều nơi còn thiếu về số lượng,
kỹ năng và phương pháp công tác. Công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ Đoàn, Hội,
Đội chưa được quan tâm đúng mức.
- Việc tham mưu đầu tư cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động của thanh thiếu
nhi chưa đạt hiệu quả. Kết quả huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho thanh thiếu
nhi chưa nhiều. Tại một số nơi, tổ chức Đoàn chưa phối hợp hiệu quả với các cấp, các
ngành trong công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.
2. Nguyên nhân
2.1- Nguyên nhân chủ quan:
- Phương thức hoạt động của Đoàn tại không ít đơn vị chậm được đổi mới; một số
hoạt động của Đoàn chưa đáp ứng nhu cầu của đoàn viên, thanh niên.
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- Đội ngũ cán bộ Đoàn chưa được tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo một cách bài bản
nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Một bộ phận cán bộ Đoàn có năng lực
thực tiễn còn hạn chế; tư duy của trên một số lĩnh vực chậm đổi mới, chưa đáp ứng được đòi
hỏi của thanh niên; tác phong, lề lối công tác chưa năng động, còn thiếu sâu sát cơ sở, chưa
gắn bó với thanh niên.
2.2 – Nguyên nhân khách quan:
- Cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhất là ở cơ
sở. Chưa có chế độ đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ chi đoàn thôn, khu phố.
- Sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền ở một số đơn vị, địa phương cho
công tác thanh niên chưa thường xuyên.
III. Đánh giá chung và bài học kinh nghiệm:
1. Đánh giá chung:
Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007 – 2012 tiếp tục
phát triển và đạt kết quả tích cực, toàn diện; đa số các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ
đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Những kết quả tích cực đó được thể hiện ở những điểm
sau:
- Công tác giáo dục của Đoàn được đổi mới về nội dung và phương thức và đạt
những kết quả tích cực, trong đó chú trọng giáo dục thông qua các hoạt động thực tiễn,
nêu gương điển hình tiên tiến; tạo môi trường để thanh thiếu nhi tự giáo dục, tự rèn
luyện.
- Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn đã góp phần tích cực vào việc
thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà, đồng thời gắn với chăm lo
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.
- Công tác xây dựng tổ chức Đoàn từng bước đi vào chiều sâu; chất lượng cán
bộ, đoàn viên từng bước được nâng lên. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và phụ
trách thiếu niên nhi đồng tiếp tục được duy trì và đạt những kết quả tích cực.
- Công tác tham mưu, phối hợp, điều hành chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn có
nhiều đổi mới và đạt hiệu quả khá tốt.
Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
tỉnh nhà vẫn còn những tồn tại, khuyết điểm, đáng lưu ý đó là:
- Một số hoạt động giáo dục của Đoàn chỉ đến được với thanh niên tích cực; chưa
đến được với các đối tượng thanh niên khác.
- Việc cụ thể hoá một số nội dung phong trào hành động cách mạng của Đoàn
có nơi, có lúc chưa sát với thực tế tình hình thanh niên.
- Tổ chức và hoạt động của chi đoàn thôn, khu phố còn yếu. Công tác xây dựng
tổ chức Đoàn, Hội trong các các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa đáp ứng yêu cầu.
Đội ngũ cán bộ Đoàn nhiều nơi còn thiếu về số lượng, kỹ năng và phương pháp công
tác. Công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ Đoàn, Hội, Đội chưa được quan tâm đúng
mức.

11

2. Bài học kinh nghiệm:
Từ những kết quả đạt được và những hạn chế trong công tác chỉ đạo và tổ chức
hoạt động của Đoàn, có thể rút ra những kinh nghiệm sau:
- Một là, đặc biệt chú trọng công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng,
bố trí cán bộ Đoàn các cấp. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, tâm
huyết và gắn bó với thanh niên; sáng tạo, xung kích, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách
nhiệm, sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó.
- Hai là, luôn quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng trong mỗi
hoạt động của Đoàn; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; tăng cường đề
xuất với các cấp chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện công tác
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận
Tổ Quốc Việt Nam và ban, ngành, đoàn thể các cấp; huy động tối đa các nguồn lực xã
hội để chăm lo, bồi dưỡng và phát triển thanh thiếu nhi.
- Ba là, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với
tình hình mới; kiên trì thực hiện chức năng Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của
thanh niên; xác định nội dung phong trào hành động cách mạng bám sát đòi hỏi của
thực tiễn cuộc sống, phù hợp với lợi ích của thanh niên. Mọi hoạt động của Đoàn phải
phục vụ nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng và chăm lo thanh niên, biết khơi dậy và phát
huy tính tích cực chính trị - xã hội, tinh thần xung phong tình nguyện của thanh niên
tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn
xã hội, tạo điều kiện cho thanh niên tự khẳng định mình và phát triển.
- Bốn là, chủ động nghiên cứu nắm bắt tình hình thanh niên; quan tâm chăm lo,
bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi.
PHẦN THỨ II
MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐOÀN
VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NHIỆM KỲ 2012 - 2017
I. Tình hình thanh niên
Thanh niên Bình Thuận chiếm gần 30% dân số và 55% lao động toàn tỉnh; là
đối tượng có trình độ học vấn và kỹ năng nghề nghiệp ngày càng cao; có ý chí vươn lên
trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Ý thức trách nhiệm
của thanh niên đối với quê hương, đối với cộng đồng ngày càng nâng lên; không ngại
khó khăn, gian khổ, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng; luôn nêu cao lòng yêu nước,
ý thức xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đại bộ phận thanh
niên mong muốn được tin tưởng, được đóng góp sức trẻ, có việc làm, thu nhập ổn định;
có đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh phong phú, môi trường sống an toàn để đóng
góp hiệu quả hơn vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.
Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới, tình hình suy thoái kinh tế thế giới, tình hình
Biển Đông sẽ còn diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu
“Diễn biến hòa bình”, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi
chế độ chính trị ở nước ta; kích động, lôi kéo, chia rẽ thanh niên. Tình trạng tiêu cực xã
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hội, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí đã tác động không nhỏ đến thanh niên. Bên cạnh
đó, trong các lĩnh vực của đời sống, giữa các đối tượng thanh niên có sự phân hoá ngày
càng rõ nét về học vấn, mức sống, điều kiện tiếp cận thông tin và hưởng thụ văn hoá.
Một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm tới tình
hình thời sự, chính trị, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền
thống văn hóa dân tộc. Tính độc lập, chủ động, sáng tạo, năng lực thực hành sau đào
tạo của thanh niên còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hóa. Tình
trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng và diễn
biến ngày càng phức tạp. Vấn đề thất nghiệp, thiếu việc làm, việc làm không ổn định,
cạnh tranh lao động và thu nhập thấp vẫn là bức xúc của thanh niên. Xu thế chuyển
dịch lao động thanh niên từ nông thôn ra thành thị và đi làm việc tại các tỉnh, thành bạn
sẽ tiếp tục diễn ra. Xu hướng toàn cầu hóa đã có những tác động ngày càng sâu rộng
đến tư tưởng, tâm lý, thói quen và hành động của thanh thiếu niên; sự kết nối thanh
niên qua mạng xã hội, hình thành các nhóm tự phát theo sở thích, cạnh tranh ảnh hưởng
và tác động chi phối thanh niên là những thách thức đặt ra đối với công tác Đoàn và
phong trào thanh thiếu nhi tỉnh ta trong thời kỳ mới.

II. Mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
nhiệm kỳ 2012 - 2017
1. Mục tiêu:
Xuất phát từ chức năng cơ bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, căn cứ Nghị quyết
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XII và
những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định
hướng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và trên cơ sở kết quả, kinh nghiệm công tác
Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007 – 2012 và những giai đoạn trước đây,
mục tiêu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017 được
xác định là: xây dựng lớp thanh niên Bình Thuận giàu lòng yêu quê hương, đất nước,
yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, có đạo đức cách mạng, có khát vọng xây
dựng quê hương, đất nước phát triển, có tri thức, sức khỏe, có ý thức chấp hành pháp
luật; nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, nâng cao sức hấp dẫn của phong trào thanh
niên, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; phát huy mạnh mẽ tinh thần xung
kích, tình nguyện của thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội,
an ninh, quốc phòng của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
2. Phương hướng:
Thực hiện mục tiêu trên, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh
thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017 là:
- Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo
đức cách mạng; lịch sử dân tộc, truyền thống quật cường của quê hương Bình Thuận;
xây dựng niềm tin, lối sống văn hoá và ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi.
- Đẩy mạnh củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận
đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng
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bào có đạo, thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; thực hiện tốt công tác
phụ trách thiếu niên, nhi đồng. Tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị;
- Khơi dậy và phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích, tình
nguyện của thanh niên góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng
quê hương Bình Thuận và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
- Thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh niên; hỗ trợ
thiết thực nhằm đáp ứng tốt nhất những nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích hợp pháp, chính
đáng của thanh niên; tích cực hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên yếu thế về cơ hội phát triển; tiếp
cận, giáo dục thanh niên chậm tiến.
3. Khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Bình Thuận đoàn kết, sáng tạo, xung
kích, tình nguyện xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc.
III. Các chỉ tiêu chủ yếu:
1. 100% cán bộ, đoàn viên thực hiện các chuẩn mực đạo đức của người cán bộ,
đoàn viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2 . Phát triển mới 85.000 đoàn viên, 100.000 hội viên.
3. Bồi dưỡng, giới thiệu 12.000 đến 15.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét; phấn
đấu 70% Đảng viên mới được kết nạp từ Đoàn viên. Hàng năm toàn tỉnh có từ 05 - 10 đoàn
viên học sinh, sinh viên được kết nạp vào Đảng.
4. Hàng năm có từ 80 % trở lên cơ sở Đoàn được xếp loại vững mạnh, không có cơ
sở trực thuộc cấp huyện xếp loại yếu.
5. Hàng năm xây dựng mới ít nhất 15 tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh
nghiệp.
6. Hàng năm, mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn triển khai cho đoàn viên, thanh niên ký
cam kết thực hiện mục tiêu 03 giảm và nhận giúp đỡ, cảm hóa ít nhất 01 thanh niên chậm
tiến.
7. Cấp tỉnh thực hiện 01 công trình thanh niên có giá trị từ 02 tỷ đồng trở lên.
Cấp huyện thực hiện 100 công trình thanh niên với tổng giá trị từ 03 tỷ đồng trở lên.
Các cơ sở Đoàn trực thuộc cấp huyện thực hiện 4.000 công trình, phần việc thanh niên; trong đó
100% xã Đoàn thực hiện công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới.
8. Vận động trao học bổng cho thiếu nhi trị giá 02 tỷ đồng.
9. Phối hợp tư vấn, hướng nghiệp cho 70.000 lượt đoàn viên, thanh niên; phối hợp
giải quyết việc làm cho 30.000 thanh niên.
10. Nâng tổng dư nợ vốn vay do Đoàn thanh niên quản lý lên 200 tỷ đồng.
IV. Nội dung trọng tâm và giải pháp thực hiện:
1. Công tác giáo dục của Đoàn:
- Kết hợp tốt giữa trang bị kiến thức với trải nghiệm thực tiễn, trong đó coi
trọng giáo dục thanh thiếu nhi qua hoạt động thực tiễn.
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- Đẩy mạnh tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bình Thuận
vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”
- Đổi mới hình thức học tập lý luận chính trị cơ bản, cách thức quán triệt và
triển khai nghị quyết của Đảng, của Đoàn; chú trọng giáo dục truyền thống, ý chí tự
lực, tự cường, tự tôn dân tộc. Phát huy vai trò tích cực của thanh niên trong việc kế
thừa và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đấu tranh bài trừ
các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, văn hóa phẩm độc hại.
- Kiên trì giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu
nhi, cổ vũ tinh thần “Sống và làm việc theo pháp luật”, giúp cho thanh niên gương mẫu
thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, tôn trọng quy ước cộng đồng, tuân thủ nội
quy, quy định của tổ chức. Tăng cường đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tệ
nạn xã hội; quan tâm gần gũi, động viên, cảm hoá giáo dục thanh thiếu nhi chậm tiến.
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ
quyền, lợi ích quốc gia và kiến thức quốc phòng, an ninh; chủ động cung cấp và định
hướng thông tin để thanh niên hiểu rõ, chủ động và kiên quyết đấu tranh chống “Diễn
biến hoà bình”, các âm mưu và hành động sai trái của các thế lực thù địch nhằm vào
thanh thiếu niên; nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng của các đối tượng
thanh niên để tập hợp, phản ánh và đề nghị giải quyết kịp thời các vấn đề mới nảy sinh.
- Khai thác thế mạnh của các phương tiện tuyền thông đại chúng, nâng cao chất lượng
Bản tin Tuổi trẻ Bình Thuận, Website của Tỉnh Đoàn, chương trình phát thanh truyền hình
thanh niên cấp tỉnh và cấp huyện; củng cố, bổ sung gắn với thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng
đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; phát triển đội ngũ cộng tác viên; khai thác tốt
các nguồn lực và phối hợp với các lực lượng xã hội trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi.
2. Triển khai các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên:
2.1. Tổ chức có hiệu quả phong trào “Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”
trong nhiệm kỳ mới, bao gồm: Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc
tế; Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Xung kích xây dựng đời sống văn hóa;
Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
- Xung kích tham gia phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế:
Các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện tốt các hoạt động tham gia thực hiện nhiệm
vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, đơn vị; đảm nhận các công
trình, phần việc thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng giao thông
nông thôn; sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương. Tham gia thực hiện tốt
Chương trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010 -2015.
Cụ thể hóa phong trào hành động cách mạng trong từng đối tượng thanh niên:
thanh niên trường học thi đua dạy tốt, học tốt; thanh niên công nhân, viên chức thực hiện
có hiệu quả phong trào ”Sáng tạo trẻ”, phong trào ”Ba trách nhiệm”; tham gia cải cách
hành chính; thanh niên nông thôn xung kích thực hiện cuộc vận động ”Tuổi trẻ Bình
Thuận chung tay xây dựng nông thôn mới”; thanh niên đô thị đi đầu trong ”xây dựng văn
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minh đô thị”; thanh niên lực lượng vũ trang thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẳn sàng
chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự và khắc phục hậu quả thiên tai.
Tăng cường thông tin, định hướng về các vấn đề quốc tế cho cán bộ, đoàn viên,
thanh niên. Phát động phong trào học tập nâng cao kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học.
Phát huy vai trò xung kích của những lực lượng doanh nhân trẻ, trí thức trẻ, cán bộ công
chức trẻ tỉnh Bình Thuận trong quá trình hội nhập quốc tế.
- Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng:
Các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục phát triển hoạt động tình nguyện góp phần bảo
đảm an sinh xã hội, tham gia giữ gìn an toàn giao thông, phòng chống, khắc phục hậu
quả thiên tai, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, hiến máu tình nguyện.
Triển khai thực hiện tốt các hoạt động tình nguyện hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng
đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện trong Tháng Thanh
niên và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè hàng năm.
- Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Các cấp bộ Đoàn cần tăng cường giáo dục ý thức quốc phòng, phát huy vai trò
xung kích của thanh niên tham gia xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Động viên thanh niên hăng hái thực hiện nghĩa
vụ quân sự; phối hợp tổ chức tốt “Hội trại tòng quân”. Tổ chức trong thanh niên quân
đội phong trào "Thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ
Hồ”; trong thanh niên công an phong trào "Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy –
Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”. Tích cực tham gia
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thành lập và duy trì hoạt động các tổ, đội
thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
- Xung kích lao động sáng tạo, tiến quân vào khoa học công nghệ.
Các cấp bộ Đoàn tiếp tục thực hiện phong trào Sáng tạo trẻ. Vận động đoàn viên,
thanh niên tích cực học tập tốt, phát huy sáng kiến, cải tiến kỷ thuật, cải tiến quy trình
công việc, xây dựng tác phong làm việc khoa học. Động viên, cổ vũ thanh thiếu niên
tích cực tham gia các cuộc thi sáng tạo do các cấp, các ngành tổ chức. Đẩy mạnh tôn
vinh và nhân rộng các mô hình điển hình “Sáng tạo trẻ”. Thực hiện tốt phương châm:
“Ở đâu có đoàn viên, thanh niên và hoạt động Đoàn, ở đó có hoạt động sáng tạo”.
- Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
Tích cực tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường; chú trọng tổ chức các hoạt
động bảo vệ dòng sông quê hương; trồng cây xanh; giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.
Đẩy mạnh công tác tuyên, giáo dục thanh niên về nhận thức về tầm quan trọng của việc
bảo vệ môi trường. Tiếp tục xây dựng các mô hình, đội hình thanh niên xung kích trong
các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
2.2. Tiếp tục thực hiện và nâng cao hiệu quả phong trào “Đồng hành với
thanh niên lập thân, lập nghiệp”
Các cấp bộ Đoàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Đồng hành với
thanh niên lập thân, lập nghiệp” trong nhiệm kỳ tới, gồm: Đồng hành với thanh niên
trong học tập và nghiên cứu khoa học; Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp,
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việc làm; Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khoẻ thể chất và tinh thần;
Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội.
- Đồng hành với thanh niên trong học tập và nghiên cứu khoa học:
Tổ chức tốt các phong trào thi đua cổ vũ, động viên, hỗ trợ nâng cao trình độ
học vấn, chuyên môn nghề nghiệp; năng lực hội nhập; năng lực sáng tạo, tiếp thu, ứng
dụng thành tựu khoa học, công nghệ. Quan tâm đến thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó
khăn, thanh niên chậm tiến; tích cực hỗ trợ học sinh nghèo, tổ chức các hoạt động giúp
đỡ học sinh, sinh viên khó khăn, hỗ trợ tìm việc, kiến tập, cỗ vũ thanh niên tự lực tự
cường, hoàn thành các bậc học và tìm được việc làm; tìm biện pháp để giúp đỡ và giải
quyết các khó khăn thực tế của thanh niên lao động tự do. Quan tâm đến thanh niên lầm
lỡ, giúp họ có một cuộc sống lành mạnh.
- Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm:
Chú trọng phối hợp làm tốt công tác giải quyết việc làm cho thanh niên, huy
động các nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh
niên, hỗ trợ thanh niên nâng cao kỹ năng tìm việc, lập nghiệp, thúc đẩy việc xây dựng
và thực thi các chính sách về lập nghiệp cho thanh niên. Nỗ lực giúp đỡ thanh niên học
tập và trưởng thành, hỗ trợ thanh niên công chức và thanh niên nông thôn học tập kiến
thức, kỹ năng mới, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được rèn luyện trong môi
trường thực tiễn. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên đang phục vụ trong quân đội nhân
dân, công an nhân dân tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh, nghiệp
vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chú
trọng công tác dạy nghề và tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ; đề xuất cơ quan chức
năng bố trí việc làm thích hợp cho đoàn viên, thanh niên là diễn viên, vận động viên
khi lớn tuổi.
- Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khoẻ thể chất và tinh thần:
Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đẩy mạnh phong
trào thể thao quần chúng tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, có tác dụng nâng cao sức khoẻ
thể chất và đời sống văn hoá tinh thần, hướng đến hình thành những trào lưu tốt đẹp
trong thanh thiếu nhi và xã hội. Tiếp tục tham mưu, đề xuất quy hoạch, thực hiện đầu tư
xây dựng và phát huy hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hoá, thể thao cho thanh thiếu
nhi; đặc biệt là quy hoạch các điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi tại các xã,
phường, thị trấn và quy hoạch, xây dựng Nhà Thiếu nhi cấp huyện, Nhà văn hóa thanh
niên tỉnh.
- Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội:
Nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi về vai trò của kỹ năng xã hội. Tổ chức
tốt các hình thức huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng xã hội, nhân rộng mô hình, từ đó,
khuyến khích động viên và tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi tự học tập kiến
thức, rèn luyện kỹ năng để thích nghi với môi trường công nghiệp hoá, hiện đại hoá,
hội nhập quốc tế.
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3. Xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, chăm
sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí
Minh:
3.1. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn
kết, tập hợp thanh niên:
- Tiếp tục xác định phương châm:“Chất lượng cơ sở là trọng tâm; cán bộ là then
chốt; tập hợp, đoàn kết thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu”. Tập trung xây dựng, củng cố
tổ chức và hoạt động cấp cơ sở Đoàn, nhất là chi đoàn địa bàn dân cư; tiếp tục đẩy
mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn vững mạnh”.
- Đẩy mạnh thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, nâng cao chất lượng
đoàn viên. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên,
chú trọng đến các khu vực thanh niên trường học, thanh niên trong các loại hình doanh
nghiệp và địa bàn dân cư.
- Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn trung thành với sự nghiệp cách
mạng của Đảng, thực sự là người bạn của thanh niên, có khả năng hướng dẫn, tổ chức
các hoạt động cho thanh thiếu niên, tư vấn và đối thoại với thanh niên. Chủ động xây
dựng và hướng dẫn cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, quy hoạch, sử dụng
và đề xuất luân chuyển cán bộ đoàn.
- Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Phát huy đầy đủ vai trò hạt nhân,
nòng cốt chính trị của Đoàn trong các tổ chức thanh niên. Nâng cao năng lực đoàn kết, tập
hợp thanh niên của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp. Đặc biệt quan tâm
đến các tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên hình thành theo ngành nghề, sở thích, nắm bắt
đặc điểm về nhu cầu giao lưu, giúp nhau cùng tiến bộ của thanh niên, nghiên cứu sự hình
thành và xu thế phát triển của các tổ, đội, nhóm thanh niên để làm tốt công tác định hướng
cho thanh niên trong tình hình mới. Tích cực thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Thuận và
các chi hội Doanh nhân trẻ tại các địa phương. Tổ chức các loại hình tập hợp thanh niên thích
hợp trong các vùng tôn giáo, dân tộc. Tăng cường công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên vùng
đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo; đẩy mạnh tổ chức hoạt động và xây dựng
mới tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn. Tiếp tục nâng cao
nhận thức của cấp bộ đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn về công tác kiểm tra, giám sát; tăng
cường việc xây dựng và chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của
các cấp; đổi mới, đa dạng hoá phương pháp, hình thức để nâng cao hiệu quả kiểm tra,
giám sát; tăng cường công tác cán bộ, tập trung xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm
công tác kiểm tra ở các cấp.
3.2. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh,
chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”. Chú trọng giáo dục
đạo đức, lối sống, kỹ năng xã hội, giúp đỡ thiếu nhi trong quá trình hình thành nhân
cách; đổi mới chương trình Rèn luyện đội viên; động viên, bồi dưỡng, tập huấn kỹ
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năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí
Minh.
- Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể khai thác có hiệu quả các
nguồn lực chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; nghiên cứu đổi mới phương thức
sinh hoạt Đội, hoạt động thiếu nhi phù hợp với các loại hình trường, lớp học và địa bàn
dân cư. Củng cố và phát triển hệ thống Nhà thiếu nhi của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố;
phát triển các tủ sách thiếu nhi; ủng hộ phương tiện học tập, vui chơi giải trí và sinh
hoạt Đội, sinh hoạt Sao Nhi đồng. Xây dựng các công trình dành cho thiếu nhi dân tộc
thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng căn cứ cách mạng.
- Tích cực triển khai hiệu quả công tác bảo vệ, hỗ trợ về mặt pháp luật và dư luận đối
với trẻ em bị xâm hại, trẻ vị thành niên ở các vùng nông thôn có cha mẹ đi làm xa, trẻ em các
gia đình thất nghiệp, trẻ em lang thang, trẻ mồ côi, tàn tật,…
4. Đoàn tham gia xây dựng Đảng:
- Đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về Đảng;
tích cực đấu tranh, bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng; làm cầu nối giữa Đảng,
Nhà nước với thanh niên; vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên thực hiện chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong từng lĩnh vực
sinh hoạt, học tập, lao động của mỗi thanh niên.
- Tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng lãnh đạo công tác thanh niên, nhất là
tham mưu thực hiện tốt Chương trình hành động số 18 NQ/TU về “Tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Vận
động đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), thực
hiện “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; đề xuất xây dựng quy chế phối hợp
hoạt động với các cấp chính quyền; bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ cho chính quyền các cấp.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở
thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, tăng cường bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú
cho Đảng; tạo môi trường để đảng viên trẻ rèn luyện. Đẩy mạnh phát triển đảng viên trẻ trong
đoàn viên học sinh, sinh viên.
- Vận động đoàn viên, thanh niên là thành viên của các đoàn thể nhân dân thực
hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức giao; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong công tác
thanh niên; bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ cung cấp cho các đoàn thể nhân dân.
5. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo:
- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, tổ chức bộ máy chuyên trách
đảm bảo hợp lý, hoạt động có chất lượng. Trong chỉ đạo cần tăng cường tính chủ động,
mở rộng không gian sáng tạo cho cơ sở. Xây dựng ban chấp hành Đoàn các cấp vững
mạnh, thực sự là cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu
nhi; cơ quan tham mưu của các cấp uỷ Đảng về công tác thanh niên.
- Đổi mới việc ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương công tác của mỗi cấp
bộ Đoàn, kiên trì phương châm: Tập trung cho cơ sở, đến với thanh niên; khắc phục tình
trạng ban hành nhiều văn bản hoặc văn bản chồng chéo; Tăng cường nghiên cứu, thử
nghiệm, chuyển giao mô hình mới cho cơ sở.
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- Đổi mới mạnh mẽ phong cách làm việc và phương pháp công tác của cán bộ Đoàn
với yêu cầu chung nhất: Tôn trọng thanh niên, gần gũi thanh niên và có tinh thần trách
nhiệm với thanh niên, phải thực sự “Nói đi đôi với làm”. Nâng cao chất lượng, nội dung,
chương trình đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn.
- Đổi mới công tác thông tin trong hệ thống Đoàn, từng bước tin học hóa trong công
tác thông tin, đảm bảo nhanh, chính xác và thống nhất; đồng thời tiếp tục đổi mới công tác thi
đua khen thưởng, đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, có tác dụng nêu gương và cổ
vũ phong trào thanh thiếu nhi.
- Phối hợp và triển khai có hiệu quả các chương trình, nghị quyết liên tịch với
các sở, ngành, các tổ chức kinh tế, xã hội trong giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát
huy thanh niên. Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tạo
các điều kiện thuận lợi để thanh thiếu niên rèn luyện, đóng góp sức trẻ.
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XI là Đại hội của
sức trẻ, xung kích, sáng tạo. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và nguyện
vọng của tuổi trẻ Bình Thuận mong muốn được mang sức trẻ, tài năng của mình đóng
góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương. Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ
Bình Thuận đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương và bảo
vệ Tổ quốc”, Đại hội kêu gọi toàn thể thanh niên tỉnh nhà khắc phục mọi khó khăn,
vượt qua thách thức, nắm vững thời cơ, vận hội, phát huy truyền thống cách mạng của
quê hương quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội, góp phần cùng Đảng
bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương Bình Thuận ngày càng giàu mạnh,
văn minh.
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