NGHỊ QUYẾT
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 diễn ra từ ngày 15 tháng 10 năm 2012 đến ngày 17
tháng 10 năm 2012 tại thành phố Phan Thiết.
Sau khi nghe báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại
hội nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 – 2017; các ý
kiến thảo luận, tham luận tại Đại hội; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Văn
An Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đồng chí
Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Đồng
Nhân dân tỉnh,
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XI,
nhiệm kỳ 2012 – 2017
QUYẾT NGHỊ
I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tổng kết việc thực hiện
Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2007 – 2012 và phương hướng, mục tiêu, giải
pháp nhiệm kỳ 2012 – 2017 nêu trong Báo cáo chính trị đã trình Đại hội.
1. Về đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ
2007 – 2012.
Đại hội khẳng định:
5 năm qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ tỉnh nhà đã nổ 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. 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
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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, một số cán
bộ Đoàn còn hạn chế về kỹ năng và phương pháp công tác. Công tác quy hoạch,
tạo nguồn cán bộ Đoàn, Hội, Đội chưa được quan tâm đúng mức.
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 hợp pháp chính đáng của thanh thiếu nhi.
2. Về mục tiêu, phương hướng và giải pháp công tác Đoàn và phong
trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 – 2017.
Đại hội nhất trí:
Trong 5 năm đến, 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
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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.
2.1. Một số chỉ tiêu phấn đấu:
2.1.1. 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.
2.1.2 . Phát triển mới 85.000 đoàn viên, 100.000 hội viên.
2.1.3. 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.
2.1.4. 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.
2.1.5. Hàng năm xây dựng mới ít nhất 15 tổ chức Đoàn, Hội trong các
doanh nghiệp.
2.1.6. 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.
2.1.7. 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.
2.1.8. Vận động trao học bổng cho thiếu nhi trị giá 02 tỷ đồng.
2.1.9. 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.
2.1.10. Nâng tổng dư nợ vốn vay do Đoàn thanh niên quản lý lên 200 tỷ
đồng.
2.2. Về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện:
2.2.1. 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.
- 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”.
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- Đổi mới hình thức học tập lý luận chính trị, 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.
2.2.2. Triển khai các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên:
- 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
lao động sáng tạo, tiến quân vào khoa học công nghệ; Xung kích bảo vệ môi
trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
- 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, 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.
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2.2.3. 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. Trong đó tập trung:
- Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận
đoàn kết, tập hợp thanh niên
- Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí
Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.
2.2.4. 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 tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước.
- Tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng lãnh đạo công tác thanh niên.
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 Đảng và 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”. 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.
2.2.5. 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. 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. Tăng cường nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao mô hình mới
cho cơ sở.
- Đổi mới mạnh mẽ phong cách làm việc và phương pháp công tác của
cán bộ Đoàn. Nâng cao chất lượng, nội dung, chương trình đi công tác cơ sở
của cán bộ Đoàn.
- Đổi mới công tác thông tin và công tác thi đua khen thưởng trong hệ
thống Đoàn.
- 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.
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II. Thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Tỉnh Đoàn nhiệm
kỳ 2007 – 2012. Từ kinh nghiệm của khóa trước, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn
khóa XI cần tiếp thu phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo,
nâng cáo chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ 2012 – 2017.
III. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội
Đoàn cấp trên và những nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh.
IV. Đại hội thống nhất số lượng Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Đoàn
(Khóa XI) là 39 đồng chí, tại Đại hội bầu 37 đồng chí, còn 02 đồng chí sẽ bổ
sung trong nhiệm kỳ vào thời điểm thích hợp. Đồng thời thông qua kết quả
bầu cử Ban chấp hành Tỉnh Đoàn (Khóa XI) nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 37
đồng chí và kết quả bầu cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 11 đại biểu chính thức và
02 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn (Khóa XI) hoàn chỉnh hồ sơ
về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn để quyết định chuẩn
y theo quy định.
Giao cho Ban chấp hành khóa mới căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng
các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BÌNH THUẬN
LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2012-2017
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