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Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ
2014 - 2019
QUYẾT NGHỊ
I- Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tổng kết việc thực hiện
Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2009-2014 và phương
hướng, mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ 2014-2019 nêu trong văn kiện trình Đại hội.
1- Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh
nhiệm kỳ 2009-2014. Đại hội khẳng định:
Nhiệm kỳ 2009-2014, hoạt động của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam các
cấp đạt được kết quả khá toàn diện, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Các
cấp bộ Hội đã tích cực triển khai 03 Cuộc vận động, 02 Chương trình với nhiều mô
hình, hoạt động hiệu quả, từng bước hướng đến chăm lo tốt hơn quyền và lợi ích
chính đáng của thanh niên. Tổ chức Hội tại cơ sở tiếp tục được quan tâm củng cố,
kiện toàn, góp phần cùng với Đoàn thanh niên trong công tác đoàn kết, tập hợp
thanh niên vào tổ chức. Hội viên, thanh niên trong tỉnh tiếp tục thể hiện được tinh
thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện trong tham gia thực các phong trào,
cuộc vận động do các cấp bộ Hội triển khai và trong tham gia thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Vai trò của các tổ chức thành
viên tập thể ngày càng được phát huy, trong đó, vai trò nòng cốt của Đoàn được
thể hiện rõ nét.
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Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nghiêm túc nhìn nhận công
tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua, còn nổi lên những hạn chế:
Công tác giáo dục của Hội chỉ đến với lực lượng thanh niên được thu hút,
tập hợp qua triển khai các hoạt động, phong trào của các cấp bộ Hội, chưa rộng
khắp đến các đối tượng thanh niên. Hình thức, phương pháp tuyên truyền của
Hội chưa có nhiều đổi mới, thiếu sức thu hút thanh niên. Công tác nắm bắt,
định hướng tình hình tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên ở một số nơi
chưa kịp thời.
Trong cụ thể hóa và triển khai cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp-sống có
ích” còn mang nặng tính lý luận, chủ yếu thông qua các hoạt động tuyên truyền
mang tính bề nổi, còn ít những hình thức nêu gương, nhân điển hình, những mô
hình, hoạt động, chương trình có ý nghĩa về chiều sâu, tác động tích cực đến nhận
thức của thanh niên, số lượng thanh niên vi phạm pháp luật, sa vào tệ nạn xã hội
đang có chiều hướng gia tăng.
Cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi
trường” tuy có nhiều hình thức, mô hình, cách làm mới nhưng hiệu quả chưa cao,
có sự không đồng đều giữa các cơ sở hội trong thực hiện nên chưa thu hút và phát
huy đúng mức tinh thần xung kích, tình nguyện của đông đảo thanh niên.
Vai trò đồng hành, hỗ trợ, định hướng của tổ chức Hội thông qua tổ chức,
triển khai những chương trình, hoạt động thiết thực để giúp “Thanh niên lập thân,
lập nghiệp, làm giàu chính đáng” thể hiện chưa rõ nét.
Chương trình “Khi Tổ Quốc cần” có nơi triển khai mang tính hình thức, chủ
yếu là các hoạt động phối hợp với Đoàn Thanh niên, kết quả do Hội tổ chức rất hạn
chế.
Công tác tiếp cận, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương,
thanh niên tôn giáo nhiều nơi còn khó khăn, lúng túng, số lượng thanh niên chậm
tiến, thanh niên hoàn lương được các cấp bộ Hội và cán bộ, hội viên nhận cảm hóa,
giúp đỡ đạt thấp.
Việc kết nối, tập hợp và định hướng các tổ chức tự phát của thanh niên còn
hạn chế. Chất lượng phong trào giữa các cơ sở Hội chưa đồng đều. Tổ chức và
hoạt động của Ủy ban Hội cấp xã, chi Hội ở địa bàn dân cư còn khó khăn. Công
tác tổng kết, đánh giá, nhân rộng mô hình, điển hình trên các lĩnh vực chưa được
quan tâm đúng mức.

Tỷ lệ hội viên so với tổng số thanh niên toàn tỉnh còn ở mức thấp, hội
viên không phải là đoàn viên ở nhiều cơ sở Hội cấp xã chưa trùng khớp giữa
hồ sơ quản lý và tập hợp qua hoạt động thực tiễn; việc nắm bắt thực lực thanh
niên để tạo nguồn, phát triển hội viên mới chủ yếu dựa nhiều theo hồ sơ nên
công tác phát triển hội viên mới có biểu hiện chạy theo chỉ tiêu, chưa đảm
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bảo chất lượng, chưa quản lý được hội viên trên thực tế. Công tác xây dựng,
quản lý và phát huy vai trò của lực lượng cốt cán chính trị chưa đạt hiệu quả.
Kết quả huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho thanh niên còn khó khăn.
Từ những kết quả đạt được và những hạn chế trong công tác chỉ đạo và tổ
chức hoạt động của Hội, Đại hội nhất trí rút ra những kinh nghiệm sau:
Thứ nhất: Các cấp bộ Hội bám sát định hướng và đảm bảo sự lãnh đạo trực
tiếp, toàn diện của cấp uỷ Đảng, Hội cấp trên; tích cực, chủ động tham mưu cho cấp
uỷ, chính quyền chỉ đạo, ban hành các chính sách tạo thuận lợi cho hoạt động của
Hội và phong trào thanh niên; phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể liên quan
trong việc tổ chức các hoạt động và chăm lo nhu cầu chính đáng của thanh niên.
Thứ hai: Các phong trào, hoạt động của Hội phải được cụ thể hóa bằng các
chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo từng thời gian để triển khai và phải
thật sự thiết thực, sát với thực tế, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, phù hợp
với điều kiện, đặc thù từng loại hình cơ sở Hội và từng đối tượng thanh niên.
Thứ ba: Tích cực chuyển hoạt động về cơ sở, đa dạng hóa loại hình, hình
thức tổ chức để thu hút, tập hợp đông đảo thanh niên tham gia. Chú trọng việc sơ
kết, đánh giá, nhân rộng các điển hình tiên tiến gắn với xây dựng các mô hình mới
trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.
Thứ tư: Làm tốt công tác định hướng, kết nối các tổ chức tự phát của thanh
niên. Quan tâm phát triển và phát huy vai trò các thành viên tập thể của Hội
Thứ năm: Thường xuyên củng cố cơ sở Hội, nhất là ở những địa bàn, đơn vị
hoạt động chưa hiệu quả, khuyết về nhân sự chủ chốt gắn với tăng cường hướng
dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ cơ sở Hội về nội dung hoạt động. Định hướng cải tiến lề lối,
phương pháp công tác của Đội ngũ cán bộ Hội theo hướng sát địa bàn, gần gũi
thanh niên. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp
vụ công tác Hội, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở.
Quan tâm đến quyền, lợi ích thiết thực của cán bộ Hội cơ sở.
Thứ sáu: Tích cực, chủ động và có phương pháp thích hợp trong việc huy
động nguồn lực xã hội để hỗ trợ hoạt động của Hội và chăm lo cho thanh niên.
2- Về mục tiêu, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm
kỳ 2014-2019.
2.1. Mục Tiêu:
Đại hội nhất trí: mục tiêu của công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ
2014 - 2019 được xác định là: Bồi dưỡng lớp thanh niên Bình Thuận có “Tâm
trong”, “Trí sáng”, “Hoài bão lớn” với những phẩm chất tốt đẹp: giàu lòng yêu
nước, có niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng; có
nhận thức và thái độ chính trị đúng đắn; luôn trau dồi những phẩm chất đạo đức
tốt đẹp, sẵn sàng xung kích, tình nguyện vì cộng đồng; tích cực, tự giác trong học
tập để trở thành người có tri thức, kỹ năng, sáng tạo, thạo nghề nghiệp, giỏi
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chuyên môn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có khát vọng, dấn thân,
vươn lên; sống có lý tưởng, bản lĩnh, tuân thủ pháp luật. Đồng thời, xây dựng Hội
LHTN Việt Nam các cấp vững mạnh, thích ứng với điều kiện, môi trường hoạt
động mới, có khả năng tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi Thanh niên cùng
phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
* Một số chỉ tiêu phấn đấu:
1. 100% cán bộ Hội có hình thức đăng ký thực hiện việc “học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
2 . Phát triển 90.000 hội viên mới. Giới thiệu phát triển lên Đoàn 60.000 hội
viên tiêu biểu.
3. Phấn đấu đến năm 2019 tỷ lệ thanh niên do tổ chức Hội LHTN Việt Nam
và các thành viên tập thể của Hội tập hợp qua hoạt động đạt 60% so với tổng số
thanh niên trên địa bàn tỉnh.
4. Xây dựng mới ít nhất 10 chi hội trong các doanh nghiệp.
5. Ủy ban Hội cấp tỉnh và cấp huyện phấn đấu xây dựng mới ít nhất 50 Căn
nhà nhân ái. Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 50.000 lượt người nghèo, gia
đình chính sách.
6. Ủy ban Hội tỉnh vận động cấp 500 xuất học bổng cho hội viên, thanh niên
nghèo học giỏi; Ủy ban Hội huyện vận động cấp 100 xuất học bổng cho hội viên,
thanh niên nghèo học giỏi.
7. Hàng năm, nhận cảm hóa, giáo dục 100 thanh niên chậm tiến, hỗ trợ,
hướng dẫn, giúp đỡ ít nhất 50 thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai tái hòa
nhập cộng đồng.
8. Phối hợp tư vấn, hướng nghiệp cho 70.000 lượt hội viên, thanh niên.
9. Trong nhiệm kỳ, mỗi huyện, thị, thành Hội xây dựng được ít nhất 02 mô
hình thanh niên làm kinh tế giỏi và ít nhất 01 Tổ hợp tác hoặc hợp tác xã thanh niên.
10. Ủy ban Hội tỉnh tổ chức từ 07 – 10 đợt hoạt động, Ủy ban Hội huyện, tổ
chức ít nhất 05 đợt hoạt động tình nguyện về vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
11. Cấp tỉnh và cấp huyện duy trì từ 01- 02 đội thanh niên tình nguyện gồm
20- 30 thành viên; mỗi Uỷ ban Hội xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 01 đội
thanh niên tình nguyện mỗi đội từ 15-20 thành viên tổ chức hoạt động thường
xuyên và kịp thời tham gia thực hiện những nhiệm vụ cần thiết khi có yêu cầu.
2.2. Các giải pháp chủ yếu
Đại hội thống nhất cao việc triển khai thực hiện phong trào “Tôi yêu Việt
Nam” và chương trình “xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn
kết, tập hợp thanh niên” trong nhiệm kỳ 2014-2019 với các nhiệm vụ và giải pháp:
- Tập trung đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Bình Thuận học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện các
chương trình, các cuộc vận động của Hội LHTN Việt Nam. Tăng cường công tác
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giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho thanh niên gắn với tuyên
dương gương “Thanh niên sống đẹp’’, “Thanh niên tiên tiến’, tổ chức các diễn đàn
“Thanh niên làm theo lời Bác- sống đẹp vì cộng đồng“; “Thanh niên sống đẹp vì
cuộc sống cộng đồng”... Tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật, giáo dục, cổ
vũ ý thức gương mẫu chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động, tuân thủ nội quy, quy
định của tổ chức, tập thể, cộng đồng góp phần hình thành văn hoá “Sống và làm
việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong hội viên, thanh niên.
- Đẩy mạnh việc đào tạo tập huấn và chia sẽ thông tin trong các cấp bộ Hội
để thúc đẩy công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức
các hoạt động và triển khai các chương trình tình nguyện hàng năm nhằm huy
động nguồn lực chăm lo cho thanh niên và đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng
bào DTTS, vùng khó khăn. Phát triển mạnh các đội hình thanh niên tình nguyện
tập trung, sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó tại địa phương, đơn vị. Duy trì tổ
chức các hoạt động hiến máu tình nguyện trong thanh niên, hoạt động biểu dương,
tôn vinh các đội hình và cá nhân xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện.
- Phát động đến tất cả các cơ sở Hội phong trào “Giúp hội viên thoát
nghèo”. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng xây dựng các chương trình,
đề án hỗ trợ thanh niên; tạo điều kiện cho thanh niên tiếp nhận tiến bộ khoa học,
công nghệ mới. Tiếp tục nhân rộng và phát triển các mô hình: trang trại trẻ, các mô
hình hợp tác xã thanh niên, điểm trình diễn kỹ thuật, các câu lạc bộ khuyến nông,
lâm, ngư….; tập huấn nâng cao năng lực lập các dự án khả thi để phát triển kinh tế
cho hội viên, thanh niên.
- Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác cách mạng trước âm mưu
“Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch nhất là ở các địa bàn miền núi, vùng
sâu, vùng cao, biên giới, nơi có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Vận động hội
viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động vì biên giới, hải đảo; thực hiện tốt
Luật nghĩa vụ quân sự; tiếp tục làm tốt công tác hậu phương quân đội. Tích cực
tham gia các hoạt động xây dựng nền quốc phòng toàn dân; đẩy mạnh và nâng cao
chất lượng hoạt động các đội thanh niên xung kích an ninh, dân quân tự vệ.
- Chú trọng tạo dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tại cơ sở nhất là cấp chi hội
theo từng loại hình hoạt động. Nâng cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ Kỹ
năng của tỉnh; củng cố và thành lập mới các câu lạc bộ kỹ năng các cấp. Tập trung
phát triển các loại hình chi Hội, Câu lạc bộ, đội, nhóm ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh
phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, trong khu vực đô
thị, lĩnh vực kinh tế - xã hội đặc thù. Tăng cường phát triển hội viên trong địa bàn
tôn giáo, dân tộc, trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thanh niên lao động tự
do. Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn đối với tổ chức Hội. Tăng cường
phối hợp với các thành viên tập thể trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.
II- Thông qua báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội nhiệm kỳ 2009-2014.
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III- Thông qua tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện Đại hội Hội toàn quốc lần
thứ VII.
IV- Đại hội biểu quyết thống nhất hiệp thương chọn cử 45 anh, chị vào Ủy
ban Hội tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2014-2019 và biểu quyết thống nhất hiệp thương
chọn cử 07 anh, chị vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam
toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2019. Ủy ban Hội tỉnh khóa V hoàn chỉnh
hồ sơ, báo cáo Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam để quyết
định chuẩn y theo quy định.
Giao Ủy ban Hội tỉnh 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 HỘI LHTN VIỆT NAM
TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ V
NHIỆM KỲ 2014- 2019
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