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Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội,
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!
Kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể Đại hội.

Hòa trong không khí phấn khởi, thi đua cùng tuổi
trẻ cả nước hướng về Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt
Nam toàn quốc lần thứ VII, được sự đồng ý của Trung
ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Ban thường
vụ Tỉnh uỷ; hôm nay, Ủy Ban Hội Liên Hiệp Thanh niên
Việt Nam Tỉnh Bình Thuận long trọng tổ chức Đại hội
đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019. Trong ngày
hội lớn của tuổi trẻ tỉnh nhà, đại hội chúng ta vui mừng
và vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo và
các vị khách quý đã quan tâm đến dự Đại hội.
* Về phía Trung ương Hội LHTN Việt Nam: xin
trân trọng chào mừng và giới thiệu Đồng chí Đặng
Quốc Toàn - Bí thư Ban chấp hành TW Đoàn.
* Về phía lãnh đạo tỉnh, Đại hội xin trân trọng
chào mừng và giới thiệu:
- Đồng chí Huỳnh Văn Tí- Ủy viên Ban chấp hành
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại
biểu Quốc Hội đơn vị tỉnh Bình Thuận.
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND Tỉnh.
- Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy.
Đại hội trân trọng và vui mừng được đón tiếp
các đồng chí Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn
vị Tỉnh Bình Thuận, các đồng chí trong Thường trực
HĐND, UBND Tỉnh, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,
các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, các Ban Tỉnh ủy,
Văn Phòng Đoàn đại biểu Quốc hội-HĐND Tỉnh, Văn
phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
các đồng chí Thường trực các Huyện, Thị, Thành ủy
và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là

Bí thư Tỉnh đoàn, các anh, chị nguyên là Chủ tịch, Phó
Chủ tịch Ủy ban Hội tỉnh các khoá đang sinh sống tại
Phan Thiết; các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban
Thường vụ Tỉnh đoàn; các đồng chí là Bí Thư, Phó Bí
Thư các huyện, thị, thành Đoàn.
Đặc biệt, Đoàn chủ tịch Đại hội xin gửi lời chào
mừng nồng nhiệt nhất đến 197 đại biểu là những cán
bộ Hội, Hội viên ưu tú, những bông hoa tươi thắm
tiêu biểu cho trí tuệ, nhiệt huyết và hoài bão của hơn
96.000 hội viên thanh niên trong toàn tỉnh đã về dự
Đại hội.
Xin chào mừng các phóng viên báo, đài Trung
ương và địa phương đã đến dự và đưa tin Đại hội.
Đề nghị các đại biểu thanh niên dành một tràng
pháo tay thật lớn để đón chào các đồng chí lãnh đạo,
các vị khách quý, chào đón các đại biểu chính thức
của Đại hội.
Kính thưa quý vị đại biểu,
Kính thưa Đại hội,
Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình
Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019, diễn ra trong
không khí Tuổi trẻ cả nước thi đua sôi nổi lập thành
tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên Hiệp thanh
niên Việt Nam toàn quốc lần thứ VII, chào mừng 58
năm ngày thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam
và kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lý Tự Trọng; đặc biệt,
Đại hội diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa trọng đại,
khi mà Đảng bộ và nhân dân Bình Thuận vừa long
trọng tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của
Bác và đang ra sức thi đua nước rút, lập thành tích
chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ

XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Thời gian qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi
trẻ Bình Thuận đã và đang ra sức triển khai thực hiện
nhiều phong trào thi đua, nhiều công trình, phần việc
thanh niên, phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích,
tình nguyện cùng các cấp, các ngành thực hiện nhiệm
vụ phát triển kinh tế- xã hội, củng cố an ninh quốc
phòng tại địa phương. Đồng thời, được sự quan tâm
chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt
Nam và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; sự quan tâm tạo điều
kiện của cấp uỷ, chính quyền các địa phương, đơn vị,
Ủy Ban Hội cấp huyện và cơ sở đã tổ chức thành công
Đại hội nhiệm kỳ mới. Từ Đại hội các cấp, không khí
thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội được phát
động và lan tỏa mạnh mẽ trong hội viên, thanh niên
tỉnh nhà, làm cho quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại
hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Thuận
lần thứ V thực sự trở thành diễn đàn chính trị, sự kiện
trọng đại, là ngày hội lớn của cán bộ, hội viên thanh
niên Bình Thuận.
Đại hội chúng ta biểu dương những thành tích
xuất sắc trong phong trào thi đua tiến tới Đại hội Hội
Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ
V của cấp bộ Hội và hội viên, thanh niên trong toàn
tỉnh. Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị nội dung và
nhân sự cho Đại hội, chúng ta đã nhận được nhiều
ý kiến chỉ đạo quý báu của Trung ương Hội, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các
Ban Tỉnh uỷ và nhiều sở, ngành, đoàn thể. Đại hội xin
chân thành cảm ơn về những ý kiến chỉ đạo, đóng góp
đầy tâm huyết, trách nhiệm, góp phần quan trọng tạo

nên thành công cho Đại hội và xem đây là biểu hiện
của sự quan tâm, trách nhiệm và niềm tin tưởng mà
Trung ương Hội, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các
ban, ngành, đoàn thể dành cho thế hệ trẻ Bình Thuận
hôm nay.
Kính thưa Đại hội,
Trong nhiệm kỳ 2009-2014, Công tác Hội và
phong trào Thanh niên tỉnh nhà tiếp tục có những
bước chuyển biến tiến bộ và đạt được kết quả trên
nhiều mặt nhưng chắc chắn sẽ còn nhiều điểm hạn
chế, khuyết điểm. Tại Đại hội lần này trên tinh thần
nhìn thẳng vào thực tế, chúng ta phân tích một cách
đầy đủ từng mảng công tác, làm rõ và đánh giá thật
nghiêm túc những điểm mạnh, điểm yếu, tìm ra nguyên
nhân, bài học kinh nghiệm và trên cơ sở dự báo xu
hướng các yếu tố tác động, sự chuyển biến của tình
hình thanh niên đặt trong sự phát triển kinh tế-xã hội
của tỉnh nhà trong 5 năm đến, Đại hội thảo luận và
xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác
Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019 thật
cụ thể, phù hợp, có tính khả thi cao trong triển khai
thực hiện; Đồng thời, từ thực tiễn kết quả công tác Hội
của địa phương, Đại hội nghiên cứu đóng góp ý kiến
vào các dự thảo văn kiện của Ủy ban Trung ương Hội
LHTN Việt Nam trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ VII. Một nhiệm vụ hết sức quan trọng là Đại hội
hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội khóa V thực sự là
một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ trình
độ, năng lực và uy tín, tiêu biểu cho ý chí, nguyện
vọng của thanh niên để lãnh đạo thực hiện thành công
Nghị quyết Đại hội và hiệp thương chọn cử những đại

biểu tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt
Nam toàn quốc lần thứ VII.
Kính thưa Đại hội,
Trong ngày 27 tháng 9 vừa qua, với tinh thần
đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và nghiêm túc, Đại hội đại
biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ V
đã tiến hành phiên thứ nhất và tổ chức nhiều hoạt
động gắn liền với Đại hội như: Viếng nghĩa trang liệt
sĩ tỉnh, báo công với Bác, tổ chức các hoạt động xã
hội, Chương trình lãnh đạo tỉnh “Nghe thanh niên nóiNói thanh niên nghe”; Chương trình “Tỏa sáng Nghị
lực Việt”, tuyên dương thanh niên làm theo lời Bác;
tổng kết phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội
LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ
2014-2019. Tiếp tục khí thế và kết quả của ngày làm
việc thứ nhất, Đoàn chủ tịch Đại hội đề nghị tất cả đại
biểu chúng ta tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách
nhiệm của mình, tích cực, nghiêm túc, trí tuệ và dân
chủ trong tham gia vào các nội dung tiếp theo của
Đại hội, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo
chương trình làm việc đã đề ra.
Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội,
tôi long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Hội
LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ
2014 - 2019.
Xin kính chúc sức khoẻ các đồng chí lãnh đạo,
các vị khách quý và toàn thể Đại hội.
Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!

