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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh niên
về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và quý I/2014 

------

Chiều ngày 29/5/2014, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy có
buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh niên về kết quả thực hiện
nhiệm vụ  trong năm 2013 và quý I/2014. Cùng dự buổi làm việc có đại diện
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban
của Tỉnh ủy, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Sau khi nghe Ban Thường vụ
Tỉnh đoàn báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Phó Bí
thư Tỉnh ủy đã kết luận:

1. Trong năm 2013 và quý I/2014; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh niên
đã có nhiều cố gắng triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Trung ương
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao đạt
kết quả như Báo cáo số 376 BC/TĐTN-VP, ngày 26/5/2014 của Ban Thường vụ
Tỉnh đoàn đã nêu. Đáng chú ý là: Đã tích cực đổi mới nội dung, phương pháp
công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, đã kiên trì chỉ đạo, tổ chức cho đoàn
viên, thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với
thực hiện tiêu chí, chuẩn mực trong các đối tượng thanh niên và thực hiện các
công trình, phần việc thanh niên; đồng thời, đã coi trọng việc thực hiện Chỉ thị
số 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về chấn chỉnh lề lối, tác phong làm
việc của đội ngũ cán bộ đoàn, trong đó chú trọng thực hiện tốt 8 điều nên làm và
8 điều không nên làm. Tổ chức thực hiện 02 phong trào “Xung kích phát triển
kinh tế - xã hội, bảo vệ tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập
nghiệp” đạt kết quả tích cực với nhiều mô hình hay, cách làm mới và hài hòa
hơn trong mối quan hệ giữa chăm lo bồi dưỡng thanh niên và phát huy thanh
niên. Quan tâm hỗ trợ giúp đỡ cho thanh niên vay vốn giải quyết việc làm, phát
triển sản xuất, tăng thu nhập, quan tâm tạo điều kiện cho thanh niên học nghề, tự
tạo việc làm, huấn luyện bồi dưỡng, đào tạo, thanh niên, vận động các nguồn
quỹ để hỗ trợ thanh niên học tập, lập thân lập nghiệp. Đã tổ chức thanh niên
thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, góp phần giải quyết những việc
mới, việc khó, huy động thanh niên xung kích bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã
hội. Công tác phát triển đoàn viên mới đạt kết quả cao, xây dựng tổ chức Đoàn
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tiếp tục được quan tâm, nhất là đã phát triển được tổ chức Đoàn trong các doanh
nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng xem
xét kết nạp.

Tuy nhiên,  chất lượng sinh hoạt Đoàn nhìn chung không cao và không
đồng đều giữa các khu vực; quản lý đoàn viên có mặt còn lỏng lẻo; kết nạp đoàn
viên mới còn chạy theo số lượng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng còn nặng
về thành tích; phong trào Đoàn chưa vững chắc, sức hút đối với đoàn viên, thanh
niên chưa cao; hoạt động của cán bộ đoàn vẫn còn tính hành chính, thiếu sáng tạo;
tình trạng thanh niên mắc vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, nhất là tệ nạn
ma túy ngày càng gia tăng.

2. Trong thời gian tới, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh niên
cần quan tâm một số vấn đề sau:

2.1-  Tập trung công giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách
mạng cho đoàn viên, thanh thiếu niên, hướng thanh niên đến những hoạt động
lành mạnh, sống có ích, có lý tưởng, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối
sống, việc sa vào các tệ nạn xã hội, lôi kéo, xúi giục của các thế lực thù địch,
làm những việc trái với thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế -
xã hội, an ninh quốc gia.

2.2- Củng cố, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ đoàn, tập trung vào đội ngũ bí thư chi đoàn, bí thư, phó bí thư đoàn cơ sở,
bảo đảm làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên.  

2.3- Nâng cao chất lượng đoàn viên, chú trong chất lượng đầu vào và phát
huy vai trò của đoàn viên trong quá trình sinh hoạt trong tổ chức Đoàn; tăng
cường giới thiệu đoàn viên đang công tác, học tập tham gia sinh hoạt ở nơi cư trú
theo Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; nâng cao chất lượng giới
thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, không chạy theo thành tích.

2.4- Kiên trì triển khai tổ chức thực hiện 02 phong trào “Xung kích phát
triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân,
lập nghiệp” gắn với xây dựng mô hình và nhân rộng trong thanh niên; chú ý hỗ
trợ thanh niên trong học tập, trong lao động, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc.
Trong việc hỗ trợ thanh niên học tập, cần chú ý xây dựng phát triển các quỹ học
bổng, phát động các phong trào thi đua, bên cạnh việc học văn hóa, học nâng
cao khoa học kỹ thuật cần hỗ trợ thanh niên học nghề để có nghề nghiệp, nâng
cao thu nhập, ổn định cuộc sống; trong việc hỗ trợ thanh niên lao động, có các
hình thức hỗ trợ vốn, kỹ thuật, hỗ trợ tiếp cận thị trường, hướng dẫn thanh niên
thành lập các tổ hợp tác hoặc hợp tác xã thanh niên để cùng nhau làm ăn bảo
đảm có hiệu quả. Tiếp tục phát huy sức mạnh của lực lượng đoàn viên thanh
niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh;
chú ý lựa chọn công việc cụ thể, phù hợp để tổ chức các loại hình thanh niên
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tình nguyện nhằm tham gia giải quyết việc khó, việc cần trên địa bàn tỉnh; quá
trình đó, cần chú ý đến công tác bảo vệ môi trường, làm thủy lợi nhỏ, chỉnh
trang và xây dựng văn minh đô thị.

2.5- Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn
các cấp, đánh giá đúng chất lượng, bảo đảm khách quan, không chạy theo thành
tích. Chú trọng phát triển đoàn viên và tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp
ngoài khu vực Nhà nước; tăng cường phát huy vai trò đoàn viên là dân quân tự
vệ trong tham gia sinh hoạt Đoàn, trở thành lực lượng nòng cốt trong Đoàn, từ
đó củng cố chi đoàn và đoàn cơ sở ở địa bàn dân cư.

2.6- Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định
số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong các cấp bộ Đoàn theo hướng
dẫn của Trung ương và của tỉnh với kế hoạch và lộ trình cụ thể; chú ý lựa chọn
những vấn đề đoàn viên quan tâm để tham gia giám sát, phản biện cũng như
chọn những vấn đề sát sườn với việc đảng lãnh đạo công tác thanh niên, Nhà
nước chăm lo cho thanh niên để góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
vững mạnh, tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn Thanh niên phát triển, đóng góp
vào sự nghiệp chung.

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;   
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
- Các ban của Tỉnh ủy; 
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh niên;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG   

 (đã ký và đóng dấu) 

Lê Tấn Lai
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