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Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên Bình Thuận diễn ra
trong bối cảnh đan xen những thuận lợi và khó khăn, nhưng được sự quan tâm lãnh
đạo của Trung ương Hội, các cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ của chính quyền, các ban,
ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cùng với vai trò nòng cốt, định hướng của Đoàn
Thanh niên và sự nổ lực, phấn đấu của các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên, thanh niên
nên việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam
tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2009-2014 đạt nhiều kết quả quan trọng.
I- Kết quả thực hiện 03 cuộc vận động, 02 chương trình công tác Hội và
các chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2009-2014
1- Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp - sống có ích”
Được các cấp bộ Hội tập trung triển khai với nhiều nội dung, giải pháp cụ
thể. Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, các cấp bộ Hội tăng cường tổ chức
các diễn đàn, chuyên mục “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, các hoạt động giao
lưu, gặp mặt gương điển hình thanh niên, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ
Bình Thuận”, “Chương trình khi tôi 18”, các hoạt động tham gia giữ gìn, phát huy
bản sắc văn hóa dân tộc như: tổ chức tọa đàm gắn với các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể dục, thể thao (1)… đã cổ vũ, tạo điều kiện cho thanh niên hình thành lối
sống đẹp, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, tạo mối đoàn kết giữa các
tầng lớp thanh niên. Bên cạnh đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa ở khu dân cư” được đông đảo hội viên, thanh niên hưởng ứng thực
hiện, xung kích, đi đầu trong việc cưới hỏi văn minh, tiết kiệm, chống lãng phí,
đấu tranh, bài trừ những hủ tục lạc hậu tại địa phương, xây dựng nếp sống văn
minh nơi công sở.
Việc học tập và làm theo làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được
các cấp bộ Hội phối hợp với Đoàn thanh niên cùng cấp triển khai ngày càng đi vào
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Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội đã tổ chức hơn 2.300 diễn đàn, hội diễn, hội thi và gần 6.000 hoạt
động thể dục - thể thao, thu hút đông đảo hội viên thanh niên tham gia. Nhiều hình thức, hoạt động cổ vũ,
khuyến khích thanh niên tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống như: tổ chức triển lãm tranh,
hình ảnh về các sản phẩm, hiện vật truyền thống, tổ chức ngày hội thanh niên khỏe gắn với các trò chơi
dân gian, vận động Hội viên, thanh niên tham gia các lễ hội ở các địa phương, tham gia các loại hình
nghệ thuật truyền thống của dân tộc, bảo tồn phát huy các ngành nghề thủ công truyền thống,…
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chiều sâu, nhất là qua triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Bình Thuận học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện chuyển từ học tập sang làm
theo lời Bác, vận động hội viên thanh niên đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạo
đức, bước đầu đạt những kết quả tích cực. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo
được duy trì ở các cấp, nhiều công trình, phần việc thanh niên do tổ chức Hội, hội
viên đăng ký, đảm nhận thực hiện có ý nghĩa thiết thực. Từ thực tiễn “Làm theo lời
Bác”, ngày càng nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến được tuyên dương,
khen thưởng ở các cấp.(2)
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho hội viên
thanh niên được chú trọng (3); nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của
Đảng, đặc biệt là kỷ niệm 80 ngày thành lập Đoàn, 60 năm Chiến thắng Điện
Biên Phủ, 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Thuận, nhiều hình thức như: gặp gỡ,
giao lưu nhân chứng lịch sử, hành trình về nguồn, chương trình thắp nến tri ân,
các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”,… được tổ chức
rộng khắp ở các cấp, góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc, củng cố niềm tin
của thế hệ trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng(4).
Các phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ, các hội thảo, diễn đàn,
hội thi, lớp tập huấn,...được duy trì thường xuyên ở các cấp bộ Hội, đã tạo môi
trường thuận lợi giúp thanh niên có điều kiện 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 học tập, lao động, công tác, sản xuất và kinh
doanh; nhiều hình thức hỗ trợ thanh niên được hình thành và mang lại hiệu quả ở
các cấp, góp phần giúp hội viên thanh niên khó khăn có điều kiện vươn lên trong
cuộc sống. Hoạt động giáo dục ý thức gương mẫu chấp hành pháp luật, xung kích
đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được các cấp bộ Hội quan tâm
chú trọng, đã góp phần hình thành lối sống văn hoá “Sống và làm việc theo Hiến
pháp và pháp luật” trong hội viên, thanh niên. (5).
2- Cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ
môi trường”
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- Các cấp bộ Hội đã phát hiện, bình chọn, biểu dương 1.145 tập thể, 1.815 gương thanh niên tiên tiến
trên các lĩnh vực.
(3)
Các cấp bộ Hội đã phối hợp tổ chức 2648 lớp học tập, hội nghị, hội thi tuyên truyền các chủ trương,
Nghị quyết của Đảng, của Đoàn cho 443.193 lượt hội viên, thanh niên.
4
- Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội phối hợp với Đoàn thanh niên 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 niên.
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- Các cấp bộ Hội đã tổ chức 2.000 đợt tuyên truyền trật tự an toàn giao thông cho gần 300 ngàn hội
viên thanh niên tham gia; tổ chức 906 đợt tuyên truyền về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho
148187 lượt hội viên thanh niên tham gia; tổ chức 1456 đợt tuyên truyền giáo dục truyền thống cách
mạng cho TN
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Trong nhiệm kỳ, các hoạt động xung kích, tình nguyện vì an sinh xã hội, vì
cuộc sống cộng đồng được triển khai rộng khắp với nhiều nội dung, hình thức
phong phú, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như:
chương trình “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân biên giới”, xây dựng nhà nhân ái;
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; (6) … Phương thức tổ chức hoạt động tình nguyện từng bước được
cải tiến theo hướng chú trọng tổ chức hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện
ngắn ngày, tình nguyện chuyên nhiệm theo địa bàn, lĩnh vực, tăng cường kết nối,
định hướng các hoạt động tình nguyện tự phát nên đã thu hút ngày càng đông đảo
thanh niên tham gia. Đặc biệt, trong các đợt cao điểm “Tháng Thanh niên” và
“Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè” hàng năm, các phong trào “Tuổi trẻ Bình
Thuận chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ với văn minh đô thị”, “ Xây
dựng giao thông nông thôn, thủy lợi nhỏ”, các cấp bộ Hội đã phối hợp với Đoàn
thanh niên triển khai đạt kết quả tốt. Xuất hiện nhiều mô hình mới, hiệu quả: mô
hình “Tuyến đường thanh niên tự quản”; mô hình “Điểm sáng 02 không”, “Thắp
sáng đường quê”, “Ngân hàng máu sống”,... Thông qua các hoạt động tình
nguyện vì cộng đồng, thanh niên Bình Thuận đã góp phần tích cực, tham gia giải
quyết những vấn đề bức xúc của xã hội, đồng thời, tạo môi trường để thanh niên
rèn luyện, đóng góp sức trẻ, hình thành ý thức về trách nhiệm của bản thân với
cộng đồng. Các hoạt động “đồng hành vì môi trường và phát triển bền vững” được
các cấp bộ Hội quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên với các hoạt động như:
“Ngày thứ 7 tình nguyện”, “ Ngày chủ nhật xanh”…Nổi bật, là việc phối hợp với các
ngành tổ chức các đợt ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới, tuần lễ Biển và
hải đảo hàng năm; cuộc thi “Hoa hậu Đại dương”, hưởng ứng Giờ trái đất, phong
trào thi đua tiết kiệm điện,… với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, thu hút đông
đảo hội viên, thanh niên tham gia.
3- Cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”
Các cấp bộ Hội đã đẩy mạnh triển khai cuộc vận động với các hoạt động
hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu, tạo việc làm cho thanh niên, hướng dẫn, hỗ trợ
thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay, tổ chức các hình thức giới thiệu mô hình
sản xuất, kinh doanh hiệu quả, chia sẽ kinh nghiệm làm kinh tế cho thanh niên; vận
(6)

Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội đã huy động hội viên thanh niên đóng góp hơn 10.000 ngày công và
trên 2 tỷ đồng để thực hiện bê tông hóa, dặm vá giao thông nông thôn, nạo vét hàng trăm km kênh mương
nội đồng, tổ chức cho 23.037 lượt đoàn viên hiến máu nhân đạo; tổ chức cho 159.763 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, nhà nhân ái; 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 70.149 lượt người tại các xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số, xã khó khăn của tỉnh.
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động, khuyến khích thanh niên tích cực thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu
cây trồng, con nuôi, khai thác, phát triển các sản phẩm lợi thế, thế mạnh của tỉnh
như: Phát triển cây thanh long theo hướng bền vững, nuôi hải sản giá trị cao bằng
lồng bè trên biển, đầu tư, đổi mới công nghệ chế biến nông, lâm, hải sản theo
hướng đảm bảo cho xuất khẩu, đầu tư vào hoạt động du lịch biển, phát triển các
mặt hàng thủ công mỹ nghệ; phát triển các hình thức liên kết, hỗ trợ sản xuất như
Tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, tổ vần đổi công, tổ đoàn kết khai thác hải sản
trên biển, Câu lạc bộ Thanh niên làm kinh tế giỏi... đã tạo điều kiện, môi trường
thuận lợi giúp nhiều thanh niên thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, được
tuyên dương, khen thưởng ở các cấp(7). Xuất hiện nhiều thanh niên có thu nhập từ
sản xuất, kinh doanh hàng năm lên đến hàng tỷ đồng, nhiều thanh niên trở thành
chủ doanh nghiệp tích cực thực hiện liên kết “4 nhà“ để hỗ trợ phát triển bền vững
các sản phẩm thế mạnh của địa phương. Bên cạnh đó, các cấp bộ Hội thường
xuyên tổ chức “Ngày hội tư vấn việc làm”,“chợ việc làm“, các đợt triển lãm, trưng
bày sản phẩm, các hội thi tay nghề, thi thợ giỏi, chủ động phối hợp với các Trung
tâm khuyến nông, khuyến ngư mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật,
xây dựng các mô hình điểm trình diễn để thanh niên tham quan, học tập(8). Các
phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “4 mới”, “4 nhất” được các cấp bộ Hội triển khai
đến đông đảo hội viên, thanh niên, góp phần tham gia thực hiện nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội địa phương.
4- Chương trình “Khi Tổ quốc cần”
Được các cấp bộ Hội chú trọng triển khai thực hiện với nhiều hình thức, nội
dung sinh động. Qua đó, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác, tinh thần
sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, phòng, chống “Diễn biến hoà bình” của các
thế lực thù địch trong thanh niên. Vận động hội viên, thanh niên tích cực tham gia
thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự, phối hợp tổ chức thành công Trại Tòng quân,
hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm(9); quan tâm giúp đỡ, tạo việc làm cho
thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương; tiếp tục làm tốt công tác hậu
phương quân đội, phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Mặt
khác, các cấp bộ Hội đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt chương trình “Nghĩa tình
6-

Phối hợp với Đoàn TN và Ngân hàng CSXH tỉnh giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ cho thanh niên, nâng số dư
nợ hiện nay trên 194 tỷ đồng; Trong nhiệm kỳ, vận động thành lập 23 tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, 127 Câu lạc
bộ Thanh niên làm kinh tế giỏi, tổ chức 65 buổi giới thiệu mô hình sản xuất hiệu quả, tuyên dương và giới thiệu cho
các cấp tuyên dương 348 thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi.
8
- Đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 84.175 thanh niên và giải quyết việc làm cho 10.920 thanh niên tại
các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Daonh nghiệp nhỏ và vừa
thuộc sở Kế hoạch Đầu tư, Sở công thương tổ chức 79 Lớp tập huấn “Khởi sự doanh nghiệp”, nhằm hỗ
trợ thanh niên có thêm kiến thức, kỹ thuật, nắm bắt nhu cầu thị trường; mở gần 600 lớp chuyển giao tiến
bộ khoa học kỹ thuật cho gần 40.000 hội viên thanh niên.
9
- Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội phối hợp với các cấp bộ Đoàn vận động thanh niên lên đường nhập
ngũ hàng năm đạt chỉ tiêu; tham gia vai trò nồng cốt trong tổ chức Hội trại Tòng quân; tổ chức thăm và
tặng hơn 10.300 phần quà, tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Tổ chức
hàng trăm đợt hoạt động, hành trình hưởng ứng cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”.
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biên cương Tổ quốc”, phong trào “Vì các chiến sỹ nơi biên giới hải đảo”; đặc biệt,
các cấp bộ Hội trong tỉnh đã tổ chức hơn 130 đợt hành trình, giao lưu, tình nguyện
đến đảo Phú Quý, phối hợp với các đơn vị bộ đội Biên Phòng xây dựng, củng cố
cơ sở Hội ở vùng biển đảo, phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các chương
trình “Vì trường Sa Thân yêu”, “Góp đá xây Trường sa”, xây dựng các công trình
“Cột mốc Trường Sa”, tổ chức các chương trình Tọa đàm “Nhận thức và hành
động của Thanh niên Bình Thuận về chủ quyền biển, đảo”. Bên cạnh đó, các hoạt
động tuyên truyền về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong hội viên, thanh
niên được tăng cường gắn với củng cố, phát triển, nâng chất lượng hoạt động các
đội hình thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin. Chương
trình phối hợp giữa Ủy Ban Hội tỉnh với các đơn vị Trại giam thuộc Tổng cục VIII
- Bộ Công an đóng chân trên địa bàn tỉnh về công tác giáo dục phạm nhân trong độ
tuổi thanh niên và giúp họ tái hòa nhập cộng đồng bước đầu triển khai hiệu quả(10).
5- Chương trình xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận
đoàn kết tập hợp thanh niên
Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, đoàn kết tập hợp thanh niên luôn
được các cấp bộ Hội chú trọng thực hiện với phương châm “Hướng về cơ sở”,
“Nâng cao chất lượng cơ sở”, đa dạng hóa các loại hình chi hội, câu lạc bộ, đội,
nhóm (11). Chất lượng cơ sở Hội từng bước được nâng lên, có khả năng chủ động tổ
chức được các hoạt động thiết thực để kết nối, tập hợp thanh niên. Nhiều mô hình
mới, thiết thực trong công tác tập hợp thanh niên vào tổ chức được xây dựng, phát
triển ở cơ sở. Trong đó, có những mô hình tập hợp, đoàn kết thanh niên yếu thế(12).
Công tác tạo nguồn, phát triển hội viên mới được quan tâm, số lượng hội viên ngày
càng tăng, tỷ lệ hội viên dân tộc, tôn giáo, hội viên là thanh niên yếu thế tiếp tục
được nâng lên. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong các doanh nghiệp
ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thanh niên trong các khu
công nghiệp bước đầu có sự chú trọng(13),…Tổ chức cơ sở Hội trong các trường
dạy nghề, trung học phổ thông được tiếp tục phát triển và hoạt động hiệu quả. Đội
ngũ cán bộ Hội được quan tâm củng cố và ngày càng chuẩn hóa về trình độ chuyên
môn. Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kỹ năng công tác Hội được chú
trọng hơn. Các thành viên tập thể của Hội chất lượng hoạt động được nâng dần,
Vai trò nòng cốt của Đoàn trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội LHTN
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- Từ 2010 đến 2014, các cấp bộ Hội trong tỉnh đã phối hợp nhận cảm hóa trên 2.000 thanh niên chậm
tiến. Ủy Ban Hội Tỉnh giới thiệu 450 thanh niên chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương để các
cấp bộ Hội tiếp cận vận động, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng.
11
- Đến nay đã có 100% cấp huyện, xã và Trường THPT có Ủy ban Hội với 96280 hội viên; 1701 chi hội,
CLB, đội, nhóm được thành lập theo đối tượng, nghề nghiệp, sở thích, nhu cầu chính đáng của thanh niên.
12

- Mô hình CLB Thanh niên hoàn lương sống đẹp, sống có ích, vì cộng đồng; mô hình CLB thanh niên khuyết tật,
CLB Thanh niên vượt khó,…
13
- Tronh nhiệm kỳ đã thành lập mớ được 60 chi hội, CLB, đội nhóm thanh niên trong doanh nghiệp; giải thể, sát
nhập 45 chi hội, CLB, Đội nhóm thanh niên trong các doanh nghiệp
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Việt Nam được khẳng định rõ nét. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu những hội viên
tích cực, có thành tích để tổ chức Đoàn xem xét kết nạp được thực hiện thường
xuyên ở cơ sở(14).
Hội Sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng, Cao đẳng Y tế 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 dần về chất lượng, 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", 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.
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Thuận tiếp tục duy trì được hoạt động, tham
gia hiệu quả nhiều hoạt động từ thiện, thực hiện chính sách an sinh xã hội. Nổi bật,
chương trình “Căn nhà của tháng” do Hội Doanh nhân trẻ triển khai, được dư luận
xã hội đánh giá cao. Đến nay đã tập hợp được 125 hội viên vào tổ chức.
Hội Thầy thuốc trẻ với 475 hội viên, đã phối hợp tổ chức 18 đợt hoạt động
khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gia
đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… trị giá hàng trăm triệu đồng.
Hội Cựu Học sinh trường Trần Hưng Đạo với 185 hội viên, trong năm 20122013, đã liên kết với các trường Đại học, các doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí
Minh về địa phương tổ chức 6 đợt hoạt động, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh,
sinh viên; tổ chức thành lập các đội nhóm tiếp sức mùa thi hưởng ứng chiến dịch
thanh niên tình nguyện hè hàng năm.
6- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2009-2014
1- 100% hội viên tham gia cuộc vận động “Tuổi trẻ Bình Thuận học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; được giáo dục chính trị tư tưởng, giáo
dục pháp luật và học tập các nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội, đạt chỉ tiêu đề ra.
2- Phát triển: 109.139/75.000 Hội viên mới, đạt: 145,5%. Giới thiệu
78.856/40.000 Hội viên phát triển lên đoàn viên, đạt 197,1%. 100% Thôn, khu
phố có tổ chức Hội.
3- Ủy ban Hội tỉnh vận động cấp 750 suất/300 suất học bổng. Cấp huyện vận
động 7.123 suất/100 suất học bổng.
4- Phối hợp giải quyết việc làm cho 32.782/25.000 thanh niên, đạt 131,1%.
5- Phối hợp với tổ chức Đoàn và các ban, ngành chức năng giải ngân 94/ 50
tỉ đồng cho thanh niên và hộ gia đình thanh niên vay phục vụ học tập và sản xuất,
kinh doanh, đạt 188%.
14

- Trong nhiệm kỳ qua, có 78.856 hội viên được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
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6- Ủy ban Hội cấp tỉnh tổ chức được 35/10 hoạt động. Ủy ban Hội cấp
huyện 112/50 đợt hoạt động.
7- Cấp tỉnh: 01 đội thanh niên tình nguyện với 105 thành viên. 10/10 huyện,
thị thành Hội có đội thanh niên tình nguyện cấp huyện. Cấp xã, phường, thị trấn,
Trường THPT 153/153 đơn vị có đội thanh niên tình nguyện.
8- Uỷ Ban Hội Tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn Thanh niên thực hiện 02/01
công trình thanh niên cấp tỉnh.
II- Những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
1- Những hạn chế, khuyết điểm
- 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
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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
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.
2- Nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế
Nguyên nhân khách quan:
- Điều kiện kinh tế, đời sống thanh niên tỉnh nhà còn nhiều khó khăn, cơ hội
tìm kiếm việc làm tại chỗ có mức thu nhập khá để ổn định cuộc sống chưa thật sự
thuận lợi nên một bộ phận thanh niên tham gia lao động ngoài tỉnh, ít có điều kiện
đóng góp vào kết quả chung của phong trào thanh niên trong tỉnh.
- Sự phát triển của xã hội trong điều kiện nền kinh tế thị trường, đặc biệt là
sự đa dạng các loại hình vui chơi, giải trí, bùng nổ thông tin, mở rộng, phát triển
của các trang mạng xã hội, game online và sự gia tăng các tệ nạn xã hội đã lôi
cuốn, tác động hình thành lối sống thực dụng, hưởng thụ, xa rời ý thức chính trị
trong một bộ phận thanh niên nên thiếu tích cực tham gia các hoạt động phong trào
và đóng góp cho xã hội.
- Điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động của tổ chức Hội, nhất là ở cơ
sở còn nhiều khó khăn, thiếu thốn đã ảnh hưởng nhất định đến việc triển khai hoạt
động, hiệu quả công tác Hội.
- Sự quan tâm lãnh, chỉ đạo, tạo điều kiện đối với công tác Hội của một số
cấp ủy, chính quyền ở cơ sở chưa đúng mức.
Nguyên nhân chủ quan:
- Trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ Hội, nhất là ở cơ sở chưa đáp
ứng được so với yêu cầu công tác tập hợp thanh niên; kỹ năng, khả năng tập hợp
thanh niên của một số cán bộ Hội còn hạn chế.
- Cán bộ Hội là cán bộ Đoàn kiêm nhiệm nhưng mức phụ cấp đối với phó bí
thư Đoàn kiêm chủ tịch Hội ở cơ sở còn thấp nên chưa tạo động lực phát huy tinh
thần nhiệt tình trong công tác.
- Hình thức, phương thức hoạt động của Hội còn khô cứng, thiếu sức hấp
dẫn, chưa bắt kịp sự phát triển của xã hội và tình hình thanh niên nên tập hợp thanh
niên hiệu quả chưa cao.
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- Việc tổng kết đánh giá, nhân rộng mô hình điển hình, hướng dẫn về nội
dung và phương pháp công tác cho cơ sở Hội có lúc thiếu kịp thời. Công tác kiểm
tra, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác cán bộ Hội chưa duy
trì thường xuyên.
3- Bài học kinh nghiệm
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.
* Có thể khẳng định, nhiệm kỳ qua trong điều kiện còn nhiều khó khăn với
sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh
niên Việt Nam; sự nổ lực, cố gắng của Đội ngũ cán bộ Hội các cấp nên công tác
Hội và phong trào Thanh niên tỉnh nhà tiếp tục phát triển, đạt được kết quả khá
toàn diện, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Các cuộc vận động, chương
trình của Hội được triển khai với nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả, từng bước
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. Vai trò của các tổ chức thành viên tập
thể ngày càng được phát huy. Hội viên, thanh niên trong tỉnh tiếp tục thể hiện được
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tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện trong tham gia thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đơn vị.
Phần thứ hai:
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỘI
VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA V, NHIỆM KỲ 2014-1019
I- Tình hình thanh niên
Thanh niên toàn tỉnh có 342.213 chiếm gần 30% dân số và 55% lao động
trong tỉnh, trong đó: thanh niên trên địa bàn dân cư là 188.193, thanh niên đơn vị
hành chính sự nghiệp là 12.529, thanh niên doanh nghiệp 63.687, thanh niên lực
lượng vũ trang 6.635, thanh niên trường học 71.169. Đại bộ phận thanh niên tin
tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đường lối đổi mới của đất nước, sẵn sàng hy sinh
vì lợi ích dân tộc, chủ quyền quốc gia; có lòng nhân ái, sống có trách nhiệm với gia
đình và xã hội. Ý thức phấn đấu học tập nâng cao hiểu biết, trình độ học vấn,
chuyên môn, nghề nghiệp, ý chí khắc phục khó khăn vươn lên lập thân, lập nghiệp
trong thanh niên ngày càng thể hiện rõ nét; ý thức chấp hành pháp luật; năng lực
hội nhập, kỹ năng xã hội của thanh niên tiếp tục nâng lên.
Tuy nhiên, 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. Số thanh niên chưa được tập hợp vào tổ chức còn chiếm tỷ lệ
khá cao. 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 một bộ phận thanh niên còn yếu, chưa đáp ứng yêu
cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong
thanh niên có chiều hướng gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp. Xu thế
chuyển dịch lao động thanh niên từ nông thôn ra thành thị và đi làm việc tại các
tỉnh, thành sẽ tiếp tục diễn ra. 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 của các tổ chức là những thách thức đặt ra đối với công tác Hội và phong trào
thanh niên tỉnh ta trong thời kỳ mới.
II- Mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên
trong thời gian đến
1- Mục tiêu
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,
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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 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.
2- Phương hướng
- Tuyên truyền, vận động thanh niên sống trung thực, trách nhiệm, nghị lực
và cống hiến. Xây dựng niềm tin, lối sống văn hoá và ý thức chấp hành pháp luật
trong thanh niên; tập trung tổ chức các hoạt động, sự kiện thông qua các mô hình,
điển hình tiên tiến và các chương trình hành động của Hội.
- Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các thành viên tập thể, tổ chức
Hội; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên vùng đồng
bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, thanh niên yếu thế, thanh niên trong các
doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
- Tiếp tục đổi mới hoạt động của tổ chức Hội các cấp theo hướng cụ thể,
thiết thực, lấy hoạt động chăm lo nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên làm
phương thức tập hợp, giáo dục thanh niên. Tập trung xây dựng, phát triển câu lạc
bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích, nghề nghiệp, đối tượng.
3- Khẩu hiệu hành động:
Thanh niên Bình Thuận, phát huy truyền thống, rèn đức, luyện tài, xung
kích, tình nguyện xây dựng quê hương giàu mạnh.
4. Một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ
4.1. 100% cán bộ Hội có hình thức đăng ký thực hiện việc “học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
4.2 . Phát triển 90.000 hội viên mới. Giới thiệu phát triển lên Đoàn 60.000
hội viên tiêu biểu.
4.3. 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.
4.4. Xây dựng mới ít nhất 10 chi hội trong các doanh nghiệp.
4.5. 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.
4.6. 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.
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4.7. 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.
4.8. Phối hợp tư vấn, hướng nghiệp cho 70.000 lượt hội viên, thanh niên.
4.9. 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.
4.10. 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.
4.11. 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.
III- Nội dung, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm
kỳ 2014-2019:
1- Triển khai thực hiện phong trào “Tôi yêu Việt Nam” ở các cấp bộ Hội
1.1- Nội dung: Tập trung giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa
xã hội cho thanh niên; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên phấn đấu
vươn lên trong cuộc sống, có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội; có ý
thức cống hiến, đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1.2- Nhiệm vụ và giải pháp
Phong trào “Tôi yêu Việt Nam” nhằm giúp thanh niên thể hiện tinh thần yêu
nước thông qua việc: khẳng định lòng tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự nghiệp cách
mạng; nỗ lực học tập, lao động, sáng tạo để phát triển, hoàn thiện bản thân, sống có
trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, xung kích, đi đầu, đóng góp sức trẻ vào công
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được triển khai tập trung vào các nhiệm vụ và
giải pháp sau:
1.2.1- Tạo môi trường để thanh niên khẳng định lý tưởng cách mạng, rèn
luyện bản lĩnh, tu dưỡng đạo đức, vun đắp lòng yêu nước
- Chú trọng giáo dục truyền thống, ý chí tự lực, tự cường, bồi đắp tình yêu
quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho thanh niên. Đặc biệt, thường xuyên
tổ chức tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, lịch sử, những nét văn hóa độc đáo
của địa phương. Khuyến khích thanh niên 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.
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ
chủ quyền, lợi ích quốc gia, kiến thức quốc phòng, an ninh, pháp luật cho thanh
niên. Tập trung tổ chức hoạt động tuyên truyền ở cấp cơ sở, tại địa bàn dân cư; chú
trọng hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, sân khấu hóa, ...

12

- Phát động phong trào xây dựng “Văn hóa mạng”, định hướng thanh niên
nâng cao ý thức cảnh giác trong khai thác, tiếp cận, chọn lọc, tiếp thu thông tin qua
mạng internet, tích cực tham gia viết, đăng tin, bài đấu tranh chống lại các luận
điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phát huy hiệu quả vai trò, nội dung các
trang thông tin chính thống của Đảng và nhà nước; chú trọng kết nối, tập hợp thanh
niên và các tổ chức tự phát của thanh niên qua mạng internet. Thành lập các Đội
hình thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích, các Tổ nắm bắt và định hướng
dư luận qua mạng để tham gia đồng hành với thanh niên trong xây dựng văn hóa
ứng xử khi tham gia các trang mạng xã hội.
- Đổi mới hình thức học tập lý luận chính trị, cách thức quán triệt, tuyên
truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, của Hội, về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hội viên, thanh niên. Tổ chức các phong trào
thi đua, xây dựng các mô hình “Làm theo lời Bác” thiết thực như: thi đua tiết kiệm,
thi đua làm nhiều việc tốt, thi đua thực hiện công trình thanh niên, Nhật ký làm
theo lời Bác.... Định kỳ tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, liên hoan “Thanh niên tiên
tiếnlàm theo lời Bác”, “Thanh niên sống đẹp”, “Tỏa sáng nghị lực Việt”, “Thắp
sáng ước mơ tuổi trẻ Bình Thuận” để phát hiện, tuyên dương, nhân rộng những mô
hình hay, cách làm hiệu quả trong thanh niên.
- Chú trọng tuyên truyền, quảng bá về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội
LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên. Tổ chức các diễn đàn, các loại hình để
trao đổi, thu nhận ý kiến thanh niên về phương thức hoạt động, về chủ trương, kế
hoạch triển khai của Đoàn, Hội.
1.2.2- Đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học,
phát triển, bổ sung tri thức, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao
- Tổ chức tốt các phong trào thi đua để cổ vũ, động viên thanh niên tích cực
học tập, tìm hiểu để nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, năng lực
hội nhập, sáng tạo, tiếp thu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ.
- Hình thành, phát triển các nguồn quỹ hỗ trợ thanh niên, tranh thủ các
chương trình học bổng, chương trình tài trợ của các tổ chức, cá nhân để tích cực hỗ
trợ, giúp đỡ thanh niên nghèo, thanh niên vượt khó trong học tập; hỗ trợ thanh niên
yếu thế trong học nghề, tìm việc; cổ vũ thanh niên tự phấn đấu hoàn thành các bậc
học và tìm được việc làm.
- Duy trì và phát triển đa dạng loại hình câu lạc bộ, đội nhóm, các hoạt động
khuyến khích sự sáng tạo, các loại hình hỗ trợ phương pháp, chia sẽ kinh nghiệm
học tập để tạo môi trường cho thanh niên mở rộng hiểu biết, tích lũy kiến thức.
- Động viên, cổ vũ thanh niên tăng cường sử dụng và nâng cao năng lực khai
thác công nghệ thông tin, nhất là sử dụng mạng internet và các phần mềm hữu ích
để phục vụ việc học tập, rèn luyện chuyên môn và nghiên cứu khoa học.
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- Phát động phong trào “Văn hóa đọc trong thanh niên”, xây dựng tủ sách
cho thanh niên vùng sâu, vùng xa. Khai thác thế mạnh của các phương tiện thông
tin đại chúng, biên tập và đưa những thông tin, tri thức thanh niên cần lên website
của Tỉnh đoàn, bản tin Tuổi trẻ Bình Thuận, chương trình phát thanh, truyền hình
thanh niên cấp tỉnh, huyện; khai thác tốt các nguồn lực và phối hợp với các lực
lượng xã hội trong công tác giáo dục thanh niên.
- Vận động hội viên, thanh niên tích cực học tập, phát huy sáng kiến, cải tiến
kỷ thuật, cải tiến quy trình công việc, xây dựng tác phong làm việc khoa học. Tổ
chức triển khai bằng những giải pháp cụ thể để cổ vũ thanh niên tích cực tham gia
các cuộc thi sáng tạo do các cấp, các ngành tổ chức; tham gia chủ trì, phối hợp
thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học.
- Nâng cao nhận thức cho thanh niên 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 mới,
hiệu quả, gắn với tổ chức các hoạt động hỗ trợ, phát huy thanh niên 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.
- Chủ động phối hợp với các ngành chức năng mở rộng địa bàn tổ chức và
tăng số lượng lớp tập huấn khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao tiến bộ khoa
học kỹ thuật để giúp thanh niên tăng khả năng tiếp cận, ứng dụng tiến bộ khoa học,
kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất.
- Tổ chức các chương trình tư vấn tuyển sinh, tư vấn nghề nghiệp, các hội
chợ việc làm, ngày hội việc làm để tư vấn cho thanh niên lựa chọn ngành nghề, có
cơ hội được học nghề, tìm kiếm việc làm phù hợp, ổn định.
- Duy trì phát động các cuộc thi mô hình, ý tưởng, giải pháp sáng tạo trong
thanh niên; tổ chức các phong trào thi đua đổi mới, cải tiến phương pháp dạy và
học trong thanh niên khối trường học; khuyến khích thanh niên khối công chức,
viên chức tích cực đăng ký, nghiên cứu, đề xuất và tham gia thực hiện đề tài khoa
học, thực hiện tốt phong trào “3 trách nhiệm”; triển khai cho thanh niên nông thôn
tham gia thực hiện phong trào “thanh niên nông thôn thi đua thực hiện 4 nội dung
mới trong sản xuất kinh doanh”, thanh niên công nhân đăng ký thực hiện phong
trào “4 nhất”.
1.2.3- Cổ vũ thanh niên “sống đẹp, sống có ích”, thể hiện trách nhiệm với
gia đình, cộng đồng và xã hội
- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần yêu
lao động, ý thức, trách nhiệm của hội viên, thanh niên trong các hoạt động tình
nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Chú trọng tổ chức hoạt động tình nguyện hướng
về các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
- Triển khai mô hình tình nguyện phù hợp cho từng đối tượng thanh niên.
Tạo điều kiện, mở rộng thành phần tham gia tình nguyện gắn thành lập các đội
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hình thanh niên tình nguyện ở các cấp bộ Hội với việc kết nối, định hướng các câu
lạc bộ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện tự phát để huy động đông đảo thành
phần, đối tượng thanh niên tham gia.
- Tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào “Tuổi trẻ Bình Thuận chung tay
xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng văn minh Đô thị”, “Tham gia xây dựng giao
thông nông thôn”, “Làm thủy lợi nhỏ” với những nội dung thiết thực thông qua
hình thức khuyến khích, vận động thanh niên đóng góp ngày công, đề tài, ý tưởng,
giải pháp sáng tạo để đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, góp
phần vào giải quyết các khó khăn, bức xúc của cộng đồng, hoàn thành các chỉ tiêu,
nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
- Cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” thành những chỉ tiêu, việc làm, hoạt động cụ
thể để tổ chức thanh niên đăng ký thực hiện, nhất là vận động thanh niên tích cực
tham gia xây dựng gia đình, thôn, khu phố văn hóa, tham gia thực hiện quy chế dân
chủ cơ sở, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương,
đơn vị; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang lễ, tham gia các tổ hòa
giải cơ sở, tổ vận động giải phóng mặt bằng, tổ dân vận.
- Hàng năm, duy trì các hoạt động hiến máu tình nguyện, thành lập, phát
triển các ngân hàng máu sống, máu hiếm trong thanh niên; các hoạt động chăm sóc
sức khỏe cho nhân dân như “Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng”, “Ngày
hội nhân ái”, hoạt động khám chữa bệnh cho người nghèo.
- Tổ chức các chương trình, hoạt động mang tính giáo dục trách nhiệm của
thanh niên với Tổ quốc, phát huy truyền thống để động viên thanh niên tham gia
nhập ngũ hàng năm đạt chỉ tiêu, tích cực tham gia các đội hình thanh niên xung
kích phòng, chống tội phạm. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Nghĩa tình biên
giới, hải đảo’’, phong trào "Vì người bạn tòng quân", “Vì các chiến sĩ nơi biên
giới hải đảo”. Phối hợp với Đoàn thanh niên các cấp duy trì hiệu quả các chương
trình “Hành trình vì biển đảo quê hương”, “Góp đá xây Trường Sa”, “Thắp nến
tri ân”,...
- Phân công các cơ sở Hội tại địa bàn quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên
khuyết tật, thanh niên chậm tiến và thanh niên hoàn lương. Xây dựng các mô hình
hỗ trợ như: “Bạn giúp bạn”, Câu lạc bộ “thanh niên hoàn lương sống đẹp, sống có
ích, vì cộng đồng”, câu lạc bộ “Thanh niên khuyết tật”,…duy trì thường xuyên và
đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động tuyên dương, chương trình “Thắp sáng
ước mơ hoàn lương”, “Thắp sáng niềm tin thanh niên chậm tiến” hàng năm để
động viên thanh niên hoàn lương, thanh niên chậm tiến phấn đấu trở thành công
dân tốt. Tiếp tục phối hợp với Trại giam Thủ Đức, Trại giam Huy khiêm triển khai
các giải pháp hỗ trợ thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng.
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- Phối hợp với Đoàn thanh niên triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết liên
tịch số 03 về phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên. Xây dựng các mô hình
thanh niên tham gia phòng, chống ma túy, duy trì các chương trình giao lưu với
các gương thanh niên điển hình trong cai nghiện ma túy, thanh niên sau cai tình
nguyện vì cộng đồng …để vận động, giúp đỡ thanh niên sử dụng ma túy cai nghiện
và thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng.
1.2.4 - Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong lao động, sáng tạo
tham gia xây dựng quê hương, đất nước và hội nhập quốc tế
- Vận động hội viên, thanh niên xung kích thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây
trồng, con nuôi, các ngành nghề phù hợp để khai thác tiềm năng, lợi thế của địa
phương phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng. Thành lập và
hỗ trợ phát triển, nhân rộng các hình thức liên kết sản xuất trong thanh niên như:
Tổ hợp tác, hợp tác xã, nhóm liên kết sản xuất, câu lạc bộ thanh niên sản xuất, kinh
doanh giỏi, tổ vần đổi công, tổ đoàn kết khai thác hải sản, câu lạc bộ thanh niên
bám biển,...
- Vận động thanh niên đi đầu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản
xuất, nhất là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp theo mô hình công nghệ cao, sản xuất
các mặt hàng nông, thủy sản thế mạnh: Thanh long, Mủ trôm, Hồ tiêu,... theo các
tiêu chuẩn Vietgap, Eurogap; nước mắm, các loại hải sản khô đông lạnh có chất
lượng cao,...tăng cường tiếp cận thông tin, mạnh dạn đầu tư chuyển đổi công nghệ
mới đảm bảo khâu bảo quản sau thu hoạch, chế biến hàng hóa đáp ứng yêu cầu
xuất khẩu.
- Tích cực phối hợp các ngành tuyên truyền cung cấp thông tin, tài liệu về
thị trường nông sản, hàng hoá, vật tư, thị trường lao động trong và ngoài nước cho
hội viên, thanh niên trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
- Tổ chức tuyên dương, động viên, khuyến khích thanh niên làm kinh tế giỏi
như: tuyên dương đội, nhóm trưởng thanh niên làm kinh tế giỏi, chủ trang trại trẻ
xuất sắc, hợp tác xã thanh niên tiêu biểu.
- Tổ chức các chương trình, hoạt động để tạo động lực cho thanh niên tích
cực tham gia học tập, ngoại ngữ, tin học, tìm hiểu luật pháp quốc tế, văn hóa các
nước gắn với khuyến khích thanh niên tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại
nhân dân để hỗ trợ hội nhập quốc tế.
- Thường xuyên tổ chức giới thiệu các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu
quả cho thanh niên; tranh thủ các nguồn vốn từ ngân hàng Chính sách xã hội, ngân
hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các chương trình dự án để hỗ trợ thanh
niên sản xuất; đặc biệt, giúp thanh niên tiếp cận chương trình cho ngư dân vay vốn
trang bị tàu thuyền và vốn hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển kinh tế của chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
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- Phối hợp Hội Doanh nhân trẻ khuyến khích Hội viên doanh nhân thực hiện
liên kết “4 nhà” để hỗ trợ nông nghiệp, thanh niên nông thôn phát triển, thực hiện
các chương trình mục tiêu quốc gia như: Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao
động nông thôn, giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội. .. Định
hướng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh triển khai các chương trình hỗ trợ, kết nối, giúp
doanh nhân đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, nâng chất
lượng hàng hóa và dịch vụ gắn với xây dựng, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, mở
rộng hợp tác quốc tế.
- Tranh thủ các chương trình, đề án, dự án để giới thiệu, hỗ trợ thanh niên
tiếp cận công nghệ cao trong các lĩnh vực công nghiệp năng lượng, khai thác, chế
biến sâu khoáng sản để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực cao tại chổ, từng bước
đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.
- Phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên tháo gỡ
những vướng mắc trong tham gia khai thác, phát triển các loại hình Du lịch, dịch
vụ, nhất là du lịch biển để khai thác hiệu quả tiềm năng Du lịch của tỉnh; đồng thời,
thông qua các hoạt động, vai trò của doanh nhân trẻ tăng cường quảng bá hình ảnh
về thiên nhiên và con người Bình Thuận để thu hút đầu tư vào phát triển du lịch,
dịch vụ ở địa phương. Phát động phong trào học tập nâng cao kỹ năng sử dụng
ngoại ngữ, tin học.
2- Tiếp tục triển khai Chương trình xây dựng, phát triển tổ chức Hội,
mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên
2.1- Nội dung: Củng cố, phát triển, nâng chất lượng hoạt động các tổ chức
thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam. Tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết,
tập hợp thanh niên, tăng cường đưa hoạt động về cơ sở, xây dựng tổ chức cơ sở
Hội vững mạnh. Chú trọng phát triển tổ chức Hội, hội viên trong doanh nghiệp
ngoài nhà nước. Tổ chức các hoạt động chăm lo, tạo cơ hội phát triển cho thanh
niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế.
2.2-Nhiệm vụ và giải pháp:
2.2.1- Củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, xây dựng đội ngũ
cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao
- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có ý thức trách nhiệm, giỏi về kỹ
năng, có uy tín trong hội viên, thanh niên. Duy trì thường xuyên các hoạt động tập
huấn về kỹ năng, nghiệp vụ. 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. Duy trì
hoạt động biểu dương, tôn vinh cán bộ Hội cơ sở có thành tích xuất sắc trong công
tác Hội và phong trào thanh niên.
- Củng cố kịp thời tổ chức cơ sở Hội hoạt động khó khăn, thiếu hiệu quả, tập
trung phát triển các loại hình chi Hội, Câu lạc bộ, đội, nhóm ở cơ sở. Tích cực bồi
dưỡng, tạo nguồn phát triển hội viên mới, chú trọng chất lượng, tránh chạy theo
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thành tích phát triển hội viên không đảm bảo quy trình, chất lượng, nâng tỷ lệ phát
triển hội viên mới ở vùng dân tộc, tôn giáo, trong thanh niên hoàn lương, thanh
niên yếu thế.
- Triển khai nắm bắt thực lực thanh niên, hội viên, cốt cán chính trị theo
hướng thực chất, làm tốt việc quản lý hội viên. Thực hiện công tác kiểm tra của
Hội theo đúng Điều lệ quy định.
2.2.2- Xây dựng, củng cố, nâng chất lượng hoạt động các tổ chức thành
viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam
- Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn đối với tổ chức Hội trong hoạt
động, định kỳ làm việc với Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp thống nhất về nội dung
và nguồn lực cho hoạt động của Hội; đồng thời, thông qua vai trò nòng cốt của Đoàn
thường xuyên báo cáo tình hình, tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng.
- Nâng cao vai trò các tổ chức thành viên tập thể, các Câu lạc bộ, đội, nhóm
của Hội trong việc xây dựng, củng cố tổ chức, phát huy tinh thần xung kích, trí tuệ
và sự đóng góp từ hội viên, các tầng lớp thanh niên do các tổ chức thành viên vận
động, tập hợp trong việc tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Tổ chức
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động.
2.2.3- Tập trung phát triển tổ chức Hội LHTN Việt Nam trong doanh nghiệp
- Triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số
3 NQ/TWĐ-BTC của Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Nghị quyết số 01
NQ/ĐTN-ĐKTHTN của Ban chấp hành Tỉnh đoàn về việc đẩy mạnh phát triển,
đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
và Hội LHTN Việt Nam trong doanh nghiệp giai đoạn 2014-2017.
- Tăng cường xây dựng, phát triển các loại hình Câu lạc bộ, đội, nhóm trong
thanh niên doanh nghiệp để tạo tiền đề xây dựng, phát triển cơ sở Hội, đảm bảo
điều kiện thành lập Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam khối doanh nghiệp tỉnh.
- Phối hợp với Đoàn thanh niên, các Sở, ngành liên quan thường xuyên tổ
chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi thanh niên trong doanh nghiệp.
- Phát huy vai trò Hội doanh nhân trẻ trong vận động, thành lập, phát triển
cơ sở Hội trong doanh nghiệp.
2.2.4- Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động chăm lo phát triển hội viên thanh
niên dân tộc, thanh niên tôn giáo.
- Thực hiện các giải pháp tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, Hội viên,
thanh niên tôn giáo, dân tộc về chủ trương chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng
và Nhà nước gắn với vận động thanh niên dân tộc, tôn giáo nêu cao ý thức cảnh
giác đấu tranh với hành vi lợi dụng dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch. Bằng
hình thức phù hợp đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục ý thức
chấp hành pháp luật, giáo dục đạo đức lối sống; tổ chức các hoạt động về an sinh
xã hội, hỗ trợ học tập, hỗ trợ về nghề nghiệp, việc làm; tạo điều kiện cho thanh
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niên vùng dân tộc, tôn giáo tiếp cận các nguồn vốn vay, các chương trình, dự án
vùng đặc thù, tiến bộ khoa học, kỹ thuật, mô hình mới hiệu quả trong sản xuất,
kinh doanh.
- Tăng cường triển khai các hoạt động giao lưu kết nghĩa; quan tâm tổ chức
các loại hình văn hoá, văn nghệ, thể thao để thu hút, tập hợp thanh niên, chú trọng
các hình thức để tạo điều kiện, môi trường cho thanh niên dân tộc, tôn giáo phát
huy, bảo tồn nét đẹp, bản sắc văn hóa truyền thống.
- Tập trung xây dựng các loại hình chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh
niên theo nghề nghiệp, sở thích gắn với quan tâm kết nối các mô hình tập hợp tự
phát trong thanh niên vùng dân tộc, tôn giáo.
- Tích cực huy động nguồn lực vật chất, phi vật chất từ các lực lượng xã hội
để hỗ trợ hoạt động của Hội và chăm lo thanh niên vùng dân tộc, tôn giáo.
2.2.5- Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thanh niên
- Tham gia xây dựng và phối hợp để giám sát việc thực hiện các chính sách
hỗ trợ và bảo vệ thanh niên. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên và các
kiến thức pháp luật cần thiết để thanh niên tự bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của
mình. Kịp thời vận động, kiến nghị các tổ chức, cá nhân giúp đỡ hội viên, thanh niên
bị bạo hành, bị sa thải không đúng pháp luật, hội viên thanh niên yếu thế.
- Chủ động tham mưu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết
những kiến nghị, quyền lợi, yêu cầu chính đáng của hội viên, thanh niên.
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM
TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ V
NHIỆM KỲ 2014- 2019

.

19

