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“CON ĐƯỜNG DẪN TÔI ĐẾN CHỦ NGHĨA LÊNIN” 

 
Ngay sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, tôi làm thuê ở Pari, khi thì làm cho 

một cửa hàng phóng đại ảnh, khi thì “vẽ đồ cổ mỹ nghệ Trung Hoa” (do một xưởng của 
người Pháp làm ra). Hồi đó, tôi thường rải truyền đơn tố cáo tội ác bọn thực dân Pháp ở 

Việt Nam. 
Lúc bấy giờ, tôi ủng hộ Cách mạng Tháng Mười chỉ là theo cảm tình tự nhiên. Tôi 

chưa hiểu hết tầm quan trọng lịch sử của nó. Tôi kính yêu Lênin vì Lênin là một người 

yêu nước vĩ đại đã giải phóng đồng bào mình; trước đó tôi chưa hề đọc một quyển sách 
nào của Lênin viết. 

Tôi tham gia Đảng Xã hội Pháp chẳng qua là vì các “ông bà” ấy (hồi đó tôi gọi các 
đồng chí của tôi như thế) - đã tỏ đồng tình với tôi, với cuộc đấu tranh của các dân tộc bị 
áp bức. Còn như Đảng là gì, công đoàn là gì, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là 

gì, thì tôi chưa hiểu. 
Hồi ấy, trong các chi bộ của Đảng Xã hội, người ta bàn cãi sôi nổi về vấn đề có 

nên ở lại trong Quốc tế thứ hai, hay là nên tổ chức một Quốc tế thứ hai rưỡi, hoặc tham 
gia Quốc tế thứ ba của Lê nin? Tôi dự rất đều các cuộc họp một tuần hai hoặc ba lần. Tôi 
chăm chú nghe những người phát biểu ý kiến. Lúc đầu, tôi không hiểu được hết. Tại sao 

người ta bàn cãi hăng như vậy? Với Quốc tế thứ hai, hoặc thứ hai rưỡi, hay là thứ ba, thì 
người ta cũng đều làm được cách mạng cả, sao lại phải cãi nhau? Và còn Quốc tế thứ 

nhất nữa, người ta đã làm gì với nó rồi? 
Điều mà tôi muốn biết hơn cả - và cũng chính là điều mà người ta không thảo 

luận trong cuộc họp là: vậy thì cái quốc tế nào bênh vực nhân dân các nước thuộc địa? 

Trong một cuộc họp, tôi đã nêu câu hỏi ấy lên, câu hỏi quan trọng nhất đối với tôi. 
Có mấy đồng chí đã trả lời: Đó là Quốc tế thứ ba, chứ không phải Quốc tế thứ hai. Và 

một đồng chí đã đưa cho tôi đọc Luận cương của Lênin về các vấn đề dân tộc thuộc 
địa đăng trên báo Nhân đạo. 

Trong Luận cương ấy, có những chữ chính trị khó hiểu. Nhưng cứ đọc đi đọc lại 
nhiều lần, cuối cùng tôi cũng hiểu được phần chính. Luận cương của Lênin làm cho tôi 
rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. 

Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: 
“Hỡi đồng bào bị đoạ đầy đau khổ. Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường 

giải phóng chúng ta!”. 
Từ đó tôi hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo Quốc tế. 
Trước kia, trong các cuộc họp chi bộ tôi chỉ ngồi nghe người ta nói; tôi cảm thấy 

người nào cũng có lý cả, tôi không phân biệt được ai đúng ai sai. Nhưng từ đó tôi cũng 
xông vào những cuộc tranh luận. Tôi tham gia thảo luận sôi nổi. Mặc dù chưa biết đủ 

tiếng Pháp để nói hết ý nghĩ của mình, tôi vẫn đập mạnh những lời lẽ chống lại Lênin, 
chống lại Quốc tế thứ ba. Lý lẽ duy nhất của tôi là: Nếu đồng chí không lên án chủ nghĩa 
thực dân, nếu đồng chí không bênh vực các dân tộc thuộc địa thì đồng chí làm cái cách 

mạng gì? 
Không chỉ tham gia các cuộc họp của chi bộ mà thôi, tôi còn đến những chi bộ 

khác để bênh vực lập trường của tôi. Ở đây, tôi cần nhắc thêm rằng các đồng chí 
Mácxen Casanh, Vayăng Cutuyariê, Môngmútxô và nhiều đồng chí khác đã giúp đỡ tôi 

Câu chuyện kể về Bác Hồ 
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DI TÍCH LỊCH SỬ 

hiểu biết thêm. Cuối cùng ở Đại hội thành phố Tua, tôi cùng các đồng chí ấy biểu quyết 

tán thành tham gia Quốc tế thứ ba. 
Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu nước chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi 

tin theo Lênin, tán thành theo Quốc tế thứ ba. Từng bước một, trong cuộc đấu tranh vừa 

nghiên cứu lý luận Mác - Lênin, vừa làm công tác thực tế, dần dần tôi hiểu được rằng chỉ 
có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và 

những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ. 
Ở nước ta và ở Trung Quốc cũng vậy, có câu chuyện đời xưa về cái '”cẩm nang” đầy 

phép lạ thần tình. Khi người ta gặp những khó khăn lớn, người ta mở cẩm nang ra, thì thấy 

ngay cách giải quyết. Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân 
dân Việt Nam, không những là cái ''cẩm nang'' thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, 

mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản./. 

 

(Nguồn: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam) 

 

 

 

 

 
MIẾU BÀ ĐẤT CUỐC 

 

Di tích Miếu Bà Đất Cuốc được lập vào năm 1919, do người dân địa phương lập nên 

thờ Ngũ Hành Nương Nương. Tại sao miếu được lập nên và lại thờ năm vị thần Ngũ Hành 
Nương Nương thì không ai biết rõ, chỉ biết ở đây ngoài cơ sở Miếu Bà ra thì từ xưa đến nay 
trên địa bàn Đất Cuốc không còn cơ sở tín ngưỡng nào khác.  

Di tích mang đậm tín ngưỡng văn hóa dân gian và là một trong những dấu ấn hào 
hùng, tạo nên trang sử vẻ vang của vùng đất Chiến khu Đ trong suốt hai thời kỳ kháng 

chiến chống Pháp và chống Mỹ. Một địa điểm quan trọng xây dựng lực lượng, nuôi nấng 
cán bộ, chiến sĩ cách mạng góp phần hình thành nên địa danh Chiến khu Đ oai hùng! 
Miếu Bà hiện tại là một trong những dấu tích còn lại, minh chứng cho sự ra đời của một 

căn cứ kháng chiến đi vào huyền thoại đó là Chiến khu Đ. Trong hai cuộc kháng chiến 
chống ngoại xâm, là chiến trường căn cứ địa cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

MIẾU BÀ ĐẤT CUỐC 

 

 Di tích lịch sử cách 

mạng.  

 Xếp hạng cấp Tỉnh 

ngày 28/01/2011. 

 Diện tích 178100 m2.  

 Đ/c: Ấp Suối Sâu, xã 

Đất Cuốc, Bắc Tân 

Uyên. 
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Ngày nay, công tác bảo vệ và tôn tạo di tích Miếu Bà Đất Cuốc đóng vai trò quan 

trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích, nhất là loại hình di tích lịch sử 
cách mạng của tỉnh nhà. Miếu Bà Đất Cuốc nơi từng là “chiếc nôi của chiến khu Đ”. Dù 
trải bao thăng trầm của lịch sử, dù bao đổi thay của thời gian, nhưng giá trị nhân văn 

vẫn hiện tồn trong đời sống của người dân Đất Cuốc anh hùng. 

CĂN CỨ CÁCH MẠNG RỪNG KIẾN AN 

 

Căn cứ Cách mạng Rừng Kiến An hay còn gọi là căn cứ Hóc Tràm hoặc rừng cấm 

Kiến An, thuộc xã An Lập, huyện Dầu Tiếng. Được công nhận Di tích cấp Tỉnh ngày 
02/06/2004. 

Là một khu rừng tự nhiên có diện tích 244 ha, nằm trên vùng đất cao gần sông Thị 

Tính, gần trục lộ giao thông, cách Bến Cát 17 km về hướng Tây. 

Đây là một khu rừng tự nhiên gắn liền với các sự kiện lịch sử của tỉnh Bình Dương. 

Nơi đây, từ năm 1960 – 1975 có đến 15 đơn vị khác nhau đóng quân tại đây, vừa làm 
căn cứ địa, vừa làm bàn đạp tấn công địch. Di tích còn tồn tại một khu rừng tự nhiên có 
nhiều loại gỗ quí, nhiều loài thú rừng sinh sống có ý nghĩa bảo vệ môi trường sinh thái 

của địa phương. Trong khu căn cứ còn lại nhiều dấu tích minh chứng cho cả một thời kỳ 
hoạt động cách mạng, tham gia chiến trường và góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân 

tộc như: những con đường mòn, các hầm hào, hố bom, hầm quân y, giếng nước, hầm 
chứa vũ khí, giao thông hào và những hố bom B52. 

Đây là một địa chỉ có ý nghĩa giáo dục thanh thiếu niên một cách sâu sắc về truyền 

thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của quân và dân ta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĂN CỨ 

CÁCH MẠNG 

RỪNG KIẾN AN 

 

 Di tích lịch sử cách 

mạng 

 Xếp hạng cấp 

Tỉnh ngày 

02/06/2004.  

 Đ/c: Xã An Lập, 

huyện Dầu Tiếng. 
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1-10: Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 
10-10-1954: Kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ Đô 

13-10: Kỷ niệm Ngày thành lập doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam (lần đầu tiên tổ 
chức năm 2005) 

14-10-1930: Kỷ niệm Ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam 
15-10-1956: Kỷ niệm Ngày thành lập hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 

15-10-1930: Kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 
20 -10-1930: Kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 

7-11-1917: Kỷ niệm Cách mạng Tháng 10 Nga. 
15-11-1923: Kỷ niệm ngày sinh của nhạc sĩ Văn Cao (tác giả Quốc Ca). 

18-11-1930: Kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 

20-11-1982: Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 
23-11-1940: Kỷ niệm Ngày Khởi nghĩa Nam kỳ 

23-11-1946: Kỷ niệm Ngày thành lập Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam 
27-11-1956: Kỷ niệm Ngày Chiến thắng Bàu Bàng – Dầu Tiếng 

 
9-11-1946: Quốc hội khóa I kỳ họp thứ hai thông qua Hiến pháp 

Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 

 

Tham dự kỳ họp có 290 đại biểu Quốc hội. Quốc hội thảo luận và thông qua các 

chủ trương cấp bách để chuẩn bị kháng chiến. Quốc hội triệt để tín nhiệm Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, Người công dân thứ nhất, và tín nhiệm Chính phủ mới do Người sáng lập. 

Chính phủ mới bao gồm 12 bộ: Ngoại giao, Nội vụ, Quốc phòng, Kinh tế, Tư pháp, 

Tài chính, Giáo dục, Canh nông, Giao thông, Lao dộng, Y tế và Bộ Cứu tế. Quốc hội đã 

thảo luận và ngày 9-11 bỏ phiếu thông qua Hiến pháp mới tuyệt đại đa số phiếu thuận, 

trừ hai phiếu chống. Đây là Hiến pháp chính thức đầu tiên của nước VNDCCH. Hiến pháp 

đó tuyên bố với thế giới nước Việt Nam đã độc lập, dân tộc Việt Nam có đủ mọi quyền tự 

do. Hiến pháp cũng chính thức xác nhận các quyền lợi và nghĩa vụ của công dân Việt 

Nam, chính thức công nhận nữ giới có quyền bình đẳng với nam giới trên mọi phương 

diện. Quốc hội bầu Ban Thường trực gồm 18 vị và ngày 11-11-1946, Ban Thường trực 

Quốc hội bầu ra Ban Thường vụ gồm 5 vị. 

 

 

 
 

 

THEO 

DÒNG 

LỊCH SỬ  
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23-11-1940: Ngày Nam kỳ khởi nghĩa 

 

Tháng 6/1940, nước Pháp bị quân đội phát xít Hítle chiếm đóng. Nhân cơ hội này, 

tháng 9/1940, phát xít Nhật xâm lược Đông Dương. Thực dân pháp nhanh chóng đầu 

hàng Nhật. Từ đây nhân dân Việt Nam bị 2 kẻ thù thống trị là Pháp và Nhật. Căm thù 

thực dân Pháp và được tinh thần cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn cổ vũ, nhân dân nhiều tỉnh 

Nam Bộ đã vùng lên đấu tranh quyết liệt chống quân thù. 

Ngày 23/11/1940, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ dù đã có lệnh hoãn của Trung Ương 

Đảng nhưng truyền đạt không kịp. Ở hầu hết khắp các tỉnh thành miền Nam, nhất là Mỹ 

Tho, quần chúng nổi dậy chiến đấu rất dũng cảm. Chính quyền của địch ở một xã và 

quận hoang mang, tan rã. Đội viên các đội tự vệ và du kích trong cuộc khởi nghĩa hầu 

hết là trẻ tuổi. Họ hăng hái chống địch bằng vũ khí thô sơ. Trong trận đánh quân tiếp 

viện của địch từ Tây Ninh đến ứng cứu cho tỉnh lỵ Hóc Môn bị quân khởi nghĩa bao vây, 

du kích bắn chết tên thực dân ác ôn cùng nhiều lính địch ở cầu Bông. Ở Mỹ Tho, các đội 

tự vệ cùng nhân dân phá tan bộ máy chính quyền của địch ở 54 trong tổng số 57 xã 

thuộc hai huyện Châu Thành và Cai Lậy. Ở những xã này, các tổ chức Đảng và quân 

khởi nghĩa đã tịch thu các kho thóc của bọn địa chủ chia cho dân nghèo. Cũng tại Mỹ 

Tho, lần đầu tiên xuất hiện lá cờ đỏ sao vàng sau này trở thành quốc kỳ cùa nước Việt 

Nam dân chủ cộng hoà và xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau đại thắng mùa xuân 1975. 

Thực dân Pháp và tay sai đã đàn áp cuộc khởi nghĩa một cách vô cùng tàn khốc. 

Chúng cho máy bay dội bom và bắn phá nhiều làng mạc, có thôn xóm không còn ai sống 

sót. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra vào lúc kẻ thù còn tương đối mạnh nên đã bị thất 

bại, song sự kiện đó đã nêu cao tinh thần anh dũng bất khuất của nhân dân Việt Nam, là 

tiếng kèn xung trận vang vọng núi sông từ Nam ra Bắc dưới ngọn cờ của Đảng.  

 
23/11/1946: Thành lập Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam 

 

Ngày 23/11/1946, Hội Hồng Thập Tự Việt Nam đã chính thức tổ chức đại hội đại 

biểu lần thứ nhất tại Vân Đình (Hà Tây). Đại hội đã suy tôn chủ tịch Hồ Chí Minh làm chủ 

tịch danh dự của hội. Ban chấp hành Trung ương hội đã bầu bác sĩ Vũ Đình Tụng làm 

chủ tịch. Đây là mốc son đánh dấu sự ra đời của Hội Hồng Thập Tự Việt Nam, đáp ứng 

yêu cầu góp phần chăm sóc sức khỏe và đời sống của nhân dân, kịp thời phục vụ cho 

toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Ngày 5/6/1957, chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt nhà nước ta gởi công hàm phê 

chuẩn với chính phủ liên ban Thụy Sĩ tuyên bố gia nhập 4 công ước Giơ-ne-vơ về việc 

bảo hộ nạn nhân chiến tranh để hội Chữ Thập Đỏ (CTĐ) Việt Nam có điều kiện gia nhập 

phong trào Chữ Thập Đỏ-Trăng Lưỡi Liềm Đỏ quốc tế. Ngày 4/11/1957, tại cuộc họp Đại 

hội đồng Hiệp hội CTĐ-Trăng Lưỡi Liềm Đỏ ở Niu-đê-li (An Độ), Hội Hồng Thập Tự Việt 

Nam đã chính thức được công nhận là thành viên của phong trào CTĐ quốc tế. Trong cao 

trào nổi dậy của miền Nam, sau khi Mặt trận dân tộc Giải phóng Miền Nam được thành 

lập, ngày 27/2/1961, tổ chức Hồng Thập Tự giải phóng của Mặt trận ra đời, do bác sĩ 

Phùng Văn Cung làm chủ tịch. 
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Ngày 19/11/1960, đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hồng Thập Tự Việt Nam lần thứ 

II, bác sĩ Vũ Đình Tụng tiếp tục được bầu làm chủ tịch. 

Ngày 15/12/1965, đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hồng Thập Tự Việt Nam lần thứ III, đổi 

tên hội Hồng Thập Tự Việt Nam thành Hội CTĐ Việt Nam, bác sĩ Vũ Đình Tụng tiếp tục được 

bầu làm chủ tịch. 

Ngày 10-11/12/1971, đại hội đại biểu hội CTĐ Việt Nam lần thứ IV, Hội CTĐ Việt Nam 

được tặng thưởng huân chương Lao động hạng II. 

Ngày 31/7/1976, hội nghị thống nhất Hội CTĐ 02 miễn thành hội CTĐ Cộng hoà 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, giáo sư Nguyễn Văn Thủ được bầu làm chủ tịch. 

Ngày 11-12/3/1988, đại hội đại biểu toàn quốc hội CTĐ Việt Nam lần thứ V. Đây 

là đại hội diễn ra khi đất nước ta bước vào công cuộc đổi mới. Hội CTĐ Việt Nam được 

tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân được bầu 

làm chủ tịch. 

Ngày 15-17/3/1995, đại hội đại biểu toàn quốc hội CTĐ Việt Nam lần thứ 6. Tổng 

bí thư Đỗ Mười nhận lời làm chủ tịch danh dự của hội. Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân tiếp 

tục được bầu làm chủ tịch của hội. 

Ngày 7-8/4/1998, hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 14 của Bna bí thư 

Trung ương Đảng khóa VI “Về việc củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội 

CTĐ Việt Nam”. Ngày 8/4/1998, Hội CTĐ Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, 

đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của hội, cũng là sự ghi nhận những cống hiến 

xuất sắc của hội CTĐ Việt Nam cho sự nghiệp Cách mạng của Đảng và cuả Dân tộc. 

Ngày 16-19/11/1998, hội CTĐ Việt Nam tổ chức hội nghị CTĐ-Trăng Lưỡi Liềm Đỏ 

khu vực châu Á-Thái Bình Dương thắng lợi với tuyên ngôn Hà Nội, đánh dấu một sự kiện 

hợp tác quốc tế quan trọng đối với hội. 

Ngày 7-9/8/2001, đại hội đại biểu toàn quốc hội CTĐ Việt Nam lần thứ VII. Đại 

hội mở đầu thiên niên kỷ mới với những thời cơ mới, thách thức mới đòi hỏi mỗi cán bộ 

hội viên, thanh thiếu niên CTĐ phải không ngừng phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu, vai 

trò của hội. Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhận lời làm chủ tịch danh dự và giáo sư 

Nguyễn Trọng Nhân tiếp tục được tín nhiệm làm chủ tịch hội. 

Ngày 20/9/2005, đại hội thi đua yêu nước hội CTĐ Việt Nam lần thứ II tại Hà Nội, 

hội CTĐ Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất. 

Ngày 28-29/6/2007, đại hội đại biểu toàn quốc hội CTĐ Việt Nam lần thứ VIII với 

sự góp mặt của hơn 400 đại biểu cả nước. Ông Trần Ngọc Tăng- Phó Ban Tuyên gíao 

Trung ương được đại hội tín nhiệm bầu làm chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam. 

Trong hai ngày 4 và 5-7/2012, tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt Xô Hà 

Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 

2012-2017. Với sự tham dự của hơn 500 đại biểu và đại diện Hiệp hội Chữ thập đỏ - 

Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các hội chữ thập đỏ quốc gia. Đại hội đã bầu Ban chấp hành 

nhiệm kỳ mới với 134 ủy viên; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được suy tôn là Chủ tịch 

danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; ông Nguyễn Hải Đường, Phó Bí thư Đảng ủy khối các 

cơ quan Trung ương được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2012-

2017. 
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27/11/1956: Chiến thắng Bàu Bàng – Dầu Tiếng 
 

Chiến dịch Bàu Bàng – Dầu Tiếng diễn ra từ ngày 12 đến ngày 27-11-1956. Lực 

lượng tham gia: Sư đoàn bộ binh 9 chủ lực Miền và một tiểu đoàn bộ đội địa phương tỉnh 

Bình Dương. 

Tư lệnh chiến dịch: Lê Trọng Tấn – Tư lệnh; Hoàng Cầm – Phó Tư lệnh, Tham mưu 

trưởng.Trong 15 ngày, bộ đội ta đánh sáu trận, trong đó có hai trận đánh quy mô trung 

đoàn tăng cường đến sư đoàn; trận Bàu Bàng 9 (ngày 12-11) và trận Dầu Tiếng (ngày 

27-11) gây thiệt hại nặng cho Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Mỹ và Chiến đoàn 7 ngụy, loại khỏi 

vòng chiến đấu 4.250 tên địch, phá hủy 300 xe quân sự (có 80 xe tăng và xe M113), 10 

khẩu pháo 105 ly, bắn rơi 2 máy bay. Chiến thắng Bàu Bàng – Dầu Tiếng củng cố niềm 

tin đánh thắng quân Mỹ, mở ra phong trào: “Tìm Mỹ mà diệt”, “Nắm thắt lưng Mỹ mà 

đánh” trong các lực lượng vũ trang miền Nam. 

Nguồn: lichsuvietnam.vn 

 

Ý NGHĨA CỦA NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 

 Ngày nhà giáo Việt Nam là một ngày kỷ niệm được tổ hàng năm vào ngày 

20/11. Đây là ngày tôn vinh và tri ân những người hoạt động trong ngành giáo 
dục. 

Nguồn gốc của ngày lễ hiến chương nhà giáo Việt Nam 

Tháng 7/1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris đã 

lấy tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (tiếng Pháp: Fédération 
Internationale Syndicale des Enseignants - FISE). Nǎm 1949, tại một hội nghị ở 
Warszawa (thủ đô của Ba Lan), Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã ra bản 

"Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền 
giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nền giáo dục trong đó bảo vệ những quyền lợi 

của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà 
giáo. 

Công đoàn giáo dục Việt Nam, là thành viên của FISE từ năm 1953 (hội nghị có 
57 nước tham dự), đã quyết định trong cuộc họp của FISE từ 26 đến 30/8/1957 tại 
Warszawa, lấy ngày 20/11/1958 là ngày "Quốc tế hiến chương các nhà giáo". Ngày này 

lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc Việt Nam. Những nǎm sau đó, ngày lễ này 
còn được tổ chức tại nhiều vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam. Hàng nǎm vào dịp kỷ 

niệm 20/11, cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản, phát hành một số tập san đặc 
biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong các vùng khác, động viên tinh thần 

chịu đựng gian khổ của những giáo viên kháng chiến. 
Khi Việt Nam thống nhất, ngày này đã trở thành ngày truyền thống của ngành 

giáo dục Việt Nam. Vào ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban 
hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20/11 hằng năm là ngày lễ mang tên 
"Ngày nhà giáo Việt Nam". 

http://www.doisongphapluat.com/tag/ng%C3%A0y+nh%C3%A0+gi%C3%A1o+vi%E1%BB%87t+nam.html
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Ý nghĩa ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

Cách đây 60 năm, tháng 8/1954 do sáng kiến của Liên hiệp quốc tế các công đoàn 
giáo dục (FISE), hội nghị quốc tế các nhà giáo với nòng cốt là công đoàn giáo dục các nước 
XHCN đã nhất trí thông qua “bản hiến chương các nhà giáo”. 

Tháng 8/1957. Hội nghị quốc tế các nhà giáo họp tại Vác-xa-va (Ba Lan) đã quyết định 
lấy ngày 20/11 hằng năm là Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo. Bản Hiến chương các 

nhà giáo gồm 15 chương, trong đó có một số nội dung chủ yếu: 
Đấu tranh chống mọi quan điểm và phương pháp giáo dục lạc hậu, phản động, 

phản dân chủ, phản khoa học của nền giáo dục tư sản, phong kiến nhằm xây dựng nền 

giáo dục tiến bộ, dân chủ và khoa học. Quy định một số điều đối với các nhà giáo, đặc 
biệt nêu cao vị trí nghề dạy học và những người dạy học. 

Được sự nhất trí của Ban Bí thư Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (nay là 
ĐCSVN), Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã phổ biến toàn văn bản Hiến 
chương các nhà giáo đến các trường học, các cơ quan giáo dục miền Bắc; đồng thời 

thông tin đến các giáo giới, đồng bào, học sinh, sinh viên miền Nam và quyết định tổ 
chức Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo lần đầu tiên ở nước ta vào ngày 

20/11/1958. 
Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo 20/11/1958, không những được tổ chức 

tại Hà Nội, mà còn diễn ra từ Vĩnh Linh (giới tuyến quân sự tạm thời giữa ta và địch) đến 

các vùng biên giới hải đảo. Từ miền núi đến vùng đồng bằng ở miền Bắc đều có những 
hoạt động phong phú tại các trường học trên địa bàn huyện, quận, thị xã… 

Nhiều thư của giáo giới, học sinh, sinh viên miền Bắc gửi lên Hồ Chủ tịch, Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ với lời hứa quyết tâm học tập, rèn luyện, nâng 
cao giác ngộ cách mạng XHCN, ý thức đấu tranh thống nhất nước nhà, xây dựng nhà 

trường XHCN. 
Hàng nghìn lá thư của giáo giới, học sinh, sinh viên miền Nam; thông qua đài phát 

thanh Tiếng nói Việt Nam đã nói lên lòng sôi sục căm thù Mỹ-Diệm phá hoại hiệp định 
Giơ-ne-vơ, cố tình chia cắt lâu dài nước ta, ủng hộ phong trào đấu tranh của giáo giới, 

học sinh, sinh viên miền Nam Việt Nam chống Mỹ-Diệm; đòi thực hiện một nền giáo dục 
dân tộc, dùng tiếng Việt dạy trong các trường đại học, đòi tăng ngân sách cho giáo dục 
để mở trường lớp, bảo đảm việc học tập cho học sinh, bài trừ tệ nạn văn hóa-giáo dục 

nô dịch trụy lạc của đế quốc Mỹ; đấu tranh chống mọi cuộc đàn áp, bắt bớ, tù đày, sát 
hại những nhà giáo, học sinh, sinh viên yêu nước tại miền Nam Việt Nam và kiên quyết 

đấu tranh nhằm đem lại hòa bình, độc lập, thống nhất nước nhà. 
Việc tổ chức Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo 20/11 hằng năm đã sớm trở 

thành ngày hội truyền thống của giáo giới Việt Nam. Điều này hoàn toàn phù hợp với 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, một dân tộc có mấy nghìn năm văn hiến và có 
truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. 

Với ý nghĩa tích cực của Ngày 20/11, theo nguyện vọng của giáo giới cả nước, 
kiến nghị của Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ VIII (tháng 4/1982) và Bộ 
Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Tổng Cục dạy nghề, Ủy ban Bảo vệ 

bà mẹ trẻ em… Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 
167/HĐBT, ngày 26/9/1982 quyết định hằng năm sẽ lấy ngày 20/11 là Ngày Nhà giáo 

Việt Nam. Quyết định số 167/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng đã thể hiện sự quan tâm sâu 
sắc của Đảng, Nhà nước đối với giáo giới nước ta và đánh giá cao vị trí, vai trò của đội 
ngũ giáo viên, những người làm công tác giáo dục trong sự nghiệp đào tạo lớp người lao 

động mới vừa có đức, vừa có tài xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 
Ngày 20/11 là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những 

người thầy, để mọi ngành, mọi nghề và toàn xã hội chia sẻ niềm vui, tri ân với những 
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CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH MỚI 

người đã góp bao công sức và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người cao cả, góp phần 

xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 
 

Theo báo Đời sống pháp luật 

 

 

 

 
 

 
Trong tài liệu sinh hoạt chi đoàn số tháng 10/2017, chúng tôi xin gửi đến các bạn đoàn 

viên thanh niên, các tổ chức Đoàn thông tin Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH về  Quy chế 
công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng, cụ thể như sau: 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định về công tác học sinh, sinh viên đối với các chương trình 
đào tạo hệ chính quy trong trường trung cấp, trường cao đẳng (sau đây gọi chung là 

Trường). 
2. Quy chế này áp dụng đối với Trường do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
1. Học sinh, sinh viên quy định tại Quy chế này là người đang học các chương trình 

đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp hệ chính quy trong Trường. 
2. Công tác học sinh, sinh viên là công tác trọng tâm của Nhà trường bao gồm tổng 

thể các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, quản lý, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ đối với 

học sinh, sinh viên nhằm đảm bảo các mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp. 
Chương II 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN 
Điều 3. Nhiệm vụ của học sinh, sinh viên 
1. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

nội quy, quy chế và quy định của Nhà trường. 
2. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch đào tạo của Nhà trường; chủ 

động, tích cực học tập, nghiên cứu, sáng tạo. 
3. Tích cực rèn luyện đạo đức và phong cách, lối sống; tôn trọng giáo viên, cán bộ, 

nhân viên và các học sinh, sinh viên khác trong Nhà trường; đoàn kết, giúp đỡ nhau 

trong học tập và rèn luyện; thực hiện nếp sống văn hóa trong trường học. 
4. Tham gia lao động công ích, hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội vì cộng 

đồng, phù hợp với năng lực và sức khỏe theo yêu cầu của Nhà trường và các hoạt động 
khác của học sinh, sinh viên. 

5. Tham gia phòng, chống tiêu cực, các biểu hiện và hành vi gian lận trong học tập, 

thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập; kịp thời báo cáo với khoa, phòng, bộ phận 
chức năng, Hiệu trưởng Nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những 

hành vi tiêu cực, gian lận hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy 
chế của Nhà trường. 

6. Tham gia các hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng 
chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong trường học, gia đình và cộng đồng. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=17%2f2017%2fTT-BL%c4%90TBXH&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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7. Có ý thức bảo vệ tài sản của Nhà trường. 

8. Đóng học phí và bảo hiểm y tế theo quy định. 
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của Nhà trường. 
Điều 4. Quyền của học sinh, sinh viên 

1. Được nhập học theo đúng ngành, nghề đã đăng ký dự tuyển nếu đủ các điều 
kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của Nhà 

trường. Được xét, tiếp nhận vào ở ký túc xá theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tế 
của Nhà trường. 

2. Được nghe phổ biến về chế độ, chính sách của Nhà nước đối với học sinh, sinh 

viên trong quá trình tham gia các chương trình giáo dục nghề nghiệp. 
3. Được học hai chương trình đồng thời, chuyển trường, đăng ký dự tuyển đi học ở 

nước ngoài, học lên trình độ đào tạo cao hơn theo quy định của pháp luật; được nghỉ hè, 
nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định. 

4. Tham gia hoạt động trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức tự quản của học sinh, sinh 
viên, các hoạt động xã hội có liên quan đến học sinh, sinh viên trong và ngoài Nhà 

trường theo quy định của pháp luật. 
5. Tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia kỳ thi tay nghề các cấp, hội thi văn 

hóa, hội diễn văn nghệ, hội thao và các cuộc thi tài năng, sáng tạo khoa học, kỹ thuật 

khác phù hợp với mục tiêu đào tạo của Nhà trường. 
6. Được tham gia lao động, làm việc theo quy định của pháp luật khi đi thực tập tại 

doanh nghiệp trong khuôn khổ quy định của chương trình đào tạo và các thỏa thuận của 
Nhà trường và doanh nghiệp. 

7. Được tham gia góp ý kiến các hoạt động đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất 

lượng giáo dục nghề nghiệp trong Nhà trường; được trực tiếp hoặc thông qua đại diện 
hợp pháp của mình kiến nghị các giải pháp nhằm góp phần xây dựng và phát triển Nhà 

trường; được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên Hiệu trưởng để giải quyết các vấn đề 
có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, sinh viên. 

8. Được cấp bằng tốt nghiệp, bảng điểm học tập và rèn luyện và các giấy tờ khác 
liên quan; được giải quyết các thủ tục hành chính khi đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp. 

9. Được chăm sóc sức khỏe trong quá trình học tập theo quy định. 

10. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật và Nhà trường. 
Điều 5. Những việc học sinh, sinh viên không được làm 

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín, xâm phạm thân thể đối với nhà giáo, cán 
bộ quản lý, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên khác trong Nhà trường. 

2. Gian lận trong học tập, thi, kiểm tra và làm giả hồ sơ để hưởng các chính sách 

đối với học sinh, sinh viên. 
3. Tự ý nghỉ học, nghỉ thực tập, thực hành khi chưa được sự đồng ý của Nhà 

trường. 
4. Say rượu bia khi đến lớp. 
5. Gây rối an ninh, trật tự trong Nhà trường và nơi công cộng. 

6. Cố ý vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. 
7. Tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. 

8. Sản xuất, mua bán, vận chuyển, phát tán, sử dụng, tàng trữ hoặc lôi kéo người 
khác sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, ma túy, chất gây nghiện và các loại 
chất cấm khác, các tài liệu, ấn phẩm có nội dung chứa thông tin phản động, đồi trụy đi 

ngược với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và các tài liệu cấm khác theo quy định 
của Nhà nước; tổ chức, tham gia hoạt động, truyền bá mê tín dị đoan và các hành vi vi 

phạm khác trong Nhà trường. 



12 www.tuoitrebinhduong.vn ttbd.vn@gmail.com 

 

9. Đăng tải, bình luận, chia sẻ các bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, đồi trụy, 

bạo lực, phản động, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên 
tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên 
mạng Intenet. 

10. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động trái pháp luật khác. 
Chương III 

NỘI DUNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC, QUẢN 
LÝ 

Điều 6. Nội dung công tác học sinh, sinh viên 

1. Tổ chức hoạt động giáo dục, tuyên truyền 
a) Giáo dục chính trị tư tưởng: Giáo dục, tuyên truyền để học sinh, sinh viên nắm 

vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng; có lý tưởng, tri thức pháp luật 
và bản lĩnh chính trị vững vàng; 

b) Giáo dục đạo đức, lối sống: Giáo dục, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về 

những giá trị, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, chuẩn mực đạo đức 
chung của xã hội, đạo đức nghề nghiệp; lối sống lành mạnh, văn minh phù hợp với bản 

sắc văn hóa dân tộc; ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể, cộng đồng; 
c) Giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật: Nâng cao nhận thức và ý thức tuân 

thủ pháp luật; sống, học tập và rèn luyện theo pháp luật; 

d) Tạo điều kiện, giúp đỡ học sinh, sinh viên phấn đấu, rèn luyện để được đứng 
trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia các tổ chức đoàn thể trong 

Nhà trường; 
đ) Giáo dục thể chất: Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động thể 

thao, văn hóa, văn nghệ và bồi dưỡng các kỹ năng chăm sóc sức khỏe gia đình và cộng 

đồng. 
2. Công tác quản lý học sinh, sinh viên 

a) Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định; 
b) Thống kê, tổng hợp dữ liệu; quản lý, lưu trữ hồ sơ và giải quyết các công việc 

hành chính liên quan đến học sinh, sinh viên; 
c) Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên; 

phát động, tổ chức các phong trào thi đua, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham 

gia hoạt động nghiên cứu khoa học; tham dự kỳ thi tay nghề các cấp, hội thi văn hóa, 
hội diễn văn nghệ, hội thao; giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của học sinh, 

sinh viên; thường trực công tác khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên; 
d) Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về 

công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hoạt 

động chống phá Đảng, Nhà nước, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên; phối hợp với 
công an và chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật 

tự, giải quyết các vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên trong và ngoài Nhà trường; 
đ) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và giải quyết các 

chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến học sinh, sinh viên; 

e) Quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú: Xét, tiếp nhận, ban hành và tổ 
chức thực hiện quy chế quản lý học sinh, sinh viên ở nội trú; phối hợp với cơ quan công 

an và chính quyền địa phương trong việc quản lý học sinh, sinh viên ở ngoại trú. 
3. Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm học và cuối khóa cho học sinh, 

sinh viên. Định kỳ hằng năm tổ chức đối thoại giữa học sinh, sinh viên và Ban Giám hiệu 

Nhà trường. 
4. Công tác hỗ trợ và dịch vụ đối với học sinh, sinh viên 
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SỔ TAY NGHIỆP VỤ 

a) Tư vấn cho học sinh, sinh viên xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phù hợp 

với mục tiêu, năng lực, sức khỏe; 
b) Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong Nhà trường; tạo điều kiện giúp đỡ học 

sinh, sinh viên là người khuyết tật, người thuộc diện chính sách, học sinh, sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn và học sinh, sinh viên thuộc nhóm đối tượng cần sự hỗ trợ; 
c) Giáo dục kỹ năng mềm, kiến thức khởi nghiệp; bồi dưỡng kiến thức về sức khỏe 

sinh sản và các kiến thức, kỹ năng bổ trợ cần thiết khác cho học sinh, sinh viên; 
d) Thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên; 
đ) Tổ chức các hoạt động phối hợp giữa Nhà trường và doanh nghiệp, các tổ chức 

sử dụng người lao động nhằm tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, 
sinh viên phù hợp với yêu cầu thực tiễn; 

e) Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học theo quy định. 
5. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về học sinh, sinh viên. 
6. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về học sinh, sinh viên, thực trạng việc làm 

của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan 
quản lý. 

Điều 7. Tổ chức, quản lý công tác học sinh, sinh viên 
Căn cứ Điều lệ trường cao đẳng, Điều lệ trường trung cấp, Hiệu trưởng Nhà trường 

quyết định thành lập hệ thống tổ chức, quản lý và quy định cụ thể trách nhiệm của đơn 

vị, cá nhân để đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác học sinh, sinh viên theo 
quy định. 

           
 

 

  
 

 
  

Trong tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2017, chúng tôi xin trích dẫn Hướng dẫn 

số 57-HD/TWĐTN-BTC ngày 22/12/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thành 

lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, cụ thể như sau: 

Thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ Quy định 

việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi 

thành phần kinh tế; Nghị quyết số 03-NQ/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2014 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đoàn “Về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài 

nhà nước”; căn cứ Điều lệ Đoàn, Điều lệ Hội LHTN Việt Nam và thực tiễn công tác xây 

dựng tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, Ban Bí thư Trung 

ương Đoàn hướng dẫn thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà 

nước (sau đây gọi chung là vận động thành lập tổ chức). Cụ thể như sau: 

I. NGUYÊN TẮC VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP 

1. Vận động, thành lập tổ chức trên cơ sở xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, 

ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. 

2. Kết hợp tổ chức phong trào với vận động thành lập tổ chức. Những đơn vị có 

điều kiện thuận lợi thì vừa tổ chức phong trào, vừa tiến hành các thủ tục thành lập tổ 

chức. Những đơn vị chưa thuận lợi thành lập thì kiên trì, thường xuyên tổ chức các hoạt 

động, các phong trào. 
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3. Luôn kết hợp chặt chẽ với công đoàn cùng cấp và tổ chức công đoàn tại doanh 

nghiệp trong quá trình tổ chức hoạt động và vận động thành lập tổ chức. 

4. Linh hoạt về mô hình, phương thức tổ chức; không nhất thiết phải thành lập tổ 

chức Đoàn trước rồi mới thành lập tổ chức Hội; không nhất thiết phải chờ có tổ chức Đảng 

mới vận động thành lập tổ chức Đoàn. Có thể thành lập tổ chức ở ngoài doanh nghiệp 

(khu nhà trọ, khu lưu trú) và trong doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc Điều lệ 

Đoàn, Điều lệ Hội LHTN Việt Nam. 

5. Tích cực, thường xuyên vận động thành lập tổ chức; tập trung là các doanh 

nghiệp có lãnh đạo là thành viên Hội Doanh nhân trẻ, các doanh nghiệp có điều kiện 

thuận lợi để thành lập tổ chức và duy trì hoạt động. 

 II. QUY TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP TỔ CHỨC 

1. Những nội dung cần thực hiện trước khi tiếp cận vận động, thành lập tổ 

chức 

1.1. Công tác tham mưu, chỉ đạo 

- Các cấp bộ Đoàn, Hội làm việc với cấp ủy, chính quyền, ban quản lý khu, cụm 

công nghiệp, khu chế xuất báo cáo chủ trương thành lập tổ chức trong doanh nghiệp 

ngoài nhà nước; đề nghị cấp ủy, chính quyền có ý kiến để doanh nghiệp đóng trên địa 

bàn quan tâm ủng hộ và hỗ trợ thực hiện.  

- Tham mưu cấp ủy, chính quyền lập ban chỉ đạo vận động thành lập tổ chức trong 

doanh nghiệp ngoài nhà nước.  

- Thành lập tổ công tác tham mưu vận động xây dựng tổ chức trong doanh nghiệp 

ngoài nhà nước. Thành phần tổ công tác gồm: Thường trực cấp bộ Đoàn, đại diện các ban 

chuyên môn, cán bộ đoàn chủ chốt các đơn vị trực thuộc, cán bộ Đoàn, Hội trực tiếp được 

phân công phụ trách. 

1.2. Trang bị tài liệu, kiến thức: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công 

tác vận động thành lập tổ chức trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Nội dung gồm:  

- Các kiến thức cơ bản về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về khu vực 

kinh tế ngoài nhà nước. Tập trung là: Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23/11/1996 của Bộ 

Chính trị về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các 

doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư 

về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn 

định và tiến bộ trong doanh nghiệp; Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí 

thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23/11/1996 của Bộ Chính 

trị (khóa VIII) trong tình hình mới; Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của 

Chính phủ Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh 

nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương 

Đoàn: Nghị quyết số 03-NQ/TWĐTN-BTC, ngày 05/3/2014 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đoàn về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, kế 

hoạch củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; 

các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Đoàn cấp tỉnh. 

- Quy trình vận động thành lập tổ chức. 

- Nghiệp vụ công tác tổ chức của Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. 
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- Nội dung và các mô hình, hình thức hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trong doanh 

nghiệp ngoài nhà nước. 

- Kỹ năng tuyên truyền, vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên. 

- Kỹ năng vận động, tuyên truyền, thuyết phục để lãnh đạo doanh nghiệp thấy 

những mặt tích cực trong việc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và quan tâm tới lao động 

trẻ để ủng hộ, đồng ý chủ trương thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp. 

1.3. Nắm thông tin, phân loại, xác định hướng vận động 

- Nắm thông tin, phân loại: Thông qua Liên đoàn lao động, cơ quan thuế, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân, Ban quản lý khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất để nắm số 

lượng, đặc điểm tình hình các doanh nghiệp ngoài nhà nước đóng trên địa bàn. Tổ chức 

phân loại cụ thể: Doanh nghiệp có lãnh đạo là thành viên Hội Doanh nhân trẻ, doanh 

nghiệp liên doanh, cổ phần hóa, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, doanh 

nghiệp 100% vốn nước ngoài; các doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng, công đoàn; các 

doanh nghiệp trước đây đã có tổ chức Đoàn, Hội; doanh nghiệp trong khu, cụm công 

nghiệp, khu chế xuất.  

- Xác định hướng vận động: Ưu tiên phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh 

nghiệp ngoài nhà nước có lãnh đạo là thành viên Hội Doanh nhân trẻ, các doanh nghiệp 

đã có tổ chức Đảng, công đoàn, các doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi (có đông đoàn 

viên thanh niên; lãnh đạo doanh nghiệp ủng hộ việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội; doanh 

nghiệp đã tổ chức hoặc tham gia nhiều hoạt động, phong trào của địa phương) để thành 

lập tổ chức và duy trì hoạt động. 

1.4. Phân cấp vận động thành lập 

- Đối với doanh nghiệp:  

+ Đoàn cấp tỉnh tập trung vận động xây dựng tổ chức tại các doanh nghiệp có quy 

mô lớn, các khu chế xuất, khu công nghiệp, doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, 

những nơi khó khăn trong việc thành lập tổ chức.  

+ Đoàn cấp huyện, Đoàn cơ sở tập trung vận động xây dựng tổ chức tại các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất còn lại trên địa bàn. 

- Đối với các khu nhà trọ, khu lưu trú tập trung: 

+ Các khu nhà trọ, khu lưu trú trực thuộc công ty, xí nghiệp tập trung số lượng 

lớn thanh niên công nhân do tổ chức Đoàn, Hội cấp huyện thực hiện.  

+ Các khu nhà trọ khác do tổ chức Đoàn, Hội cấp cơ sở thực hiện. 

Việc phân cấp cụ thể do tỉnh, thành đoàn quy định. Trung ương Đoàn, Trung ương 

Hội LHTN Việt Nam tập trung phối hợp vận động thành lập tổ chức tại các tập đoàn kinh tế 

tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi cả nước. 

2. Vận động thành lập tổ chức                    

2.1. Quy trình cơ bản 

Gồm các bước sau:  

- Bước 1: Khảo sát (cần linh hoạt để có thông tin chi tiết về tình hình đoàn viên, 

thanh niên đang lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất: số 

lượng, nơi cư trú, nơi sinh hoạt đoàn gốc, mong muốn thành lập tổ chức Đoàn, Hội, nhu 

cầu và nguyện vọng của đoàn viên thanh niên…). 

- Bước 2: Tiếp cận thanh niên công nhân và chủ doanh nghiệp, chủ nhà trọ, quản 

lý khu lưu trú. 



16 www.tuoitrebinhduong.vn ttbd.vn@gmail.com 

 

- Bước 3: Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thu hút. 

- Bước 4: Xây dựng lực lượng nòng cốt; kết nạp đoàn viên, hội viên. 

- Bước 5: Thành lập tổ chức (công bố quyết định, ra mắt). 

Các cấp bộ Đoàn, Hội căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị và đặc điểm của 

từng doanh nghiệp để thực hiện quá trình vận động, thành lập tổ chức. Đối với doanh 

nghiệp đã có tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn, Hội cấp trên cùng với tổ chức Đảng tại 

doanh nghiệp căn cứ vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp để phối hợp với doanh 

nghiệp thành lập tổ chức Đoàn, Hội. Đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng, căn 

cứ vào quy định của pháp luật, Luật Thanh niên và Điều lệ của tổ chức, thanh niên 

công nhân có nhu cầu hoặc mong muốn thành lập tổ chức thì Đoàn, Hội cấp trên chủ 

động tham mưu cho cấp ủy Đảng cùng cấp và phối hợp với doanh nghiệp xem xét, 

quyết định thành lập tổ chức Đoàn, Hội phù hợp với từng doanh nghiệp. 

Đối với các doanh nghiệp chưa có sự đồng thuận cần kiên trì tuyên truyền, vận 

động, thuyết phục, hướng dẫn thành lập câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích (văn hóa văn 

nghệ, thể dục thể thao, kỹ năng xã hội…) tại doanh nghiệp. Đối với những doanh 

nghiệp khó, chưa thể tiếp cận, vận động, trước mắt thực hiện thành lập tổ chức tại 

các khu nhà trọ, khu lưu trú của thanh niên đang lao động tại doanh nghiệp. 

2.2. Một số điểm lưu ý trong quá trình tiếp cận, vận động thành lập tổ chức 

- Doanh nghiệp có lãnh đạo là thành viên Hội Doanh nhân trẻ: Cấp bộ Đoàn, Hội 

cấp trên làm việc trực tiếp với cấp ủy (nếu có), công đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp để 

bàn chủ trương và thực hiện quy trình thành lập tổ chức.  

- Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài: Tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp từ các 

cơ quan quản lý nhà nước, công đoàn trong doanh nghiệp. Tiếp cận doanh nghiệp và 

thanh niên công nhân bằng cách gặp gỡ trực tiếp hoặc thông qua các hoạt động cộng 

đồng của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng, công đoàn cần bám sát 

để có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ. 

- Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, các doanh nghiệp cổ phần hóa: Đối với 

các doanh nghiệp trước khi liên doanh, trước khi cổ phần hóa đã có tổ chức Đảng, Đoàn, 

Hội, khi xây dựng điều lệ công ty liên doanh, công ty cổ phần, cần phối hợp tham mưu 

xác định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể trong điều lệ doanh nghiệp. 

Nếu trước khi liên doanh, trước khi cổ phần hóa chưa có tổ chức Đoàn, Hội, cần xây 

dựng phương án tiếp cận, vận động phù hợp trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và 

công đoàn trong doanh nghiệp. 

- Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã: Căn cứ vào quy mô và tính 

chất hoạt động của doanh nghiệp để lựa chọn đơn vị tiến hành vận động xây dựng tổ 

chức. Trên cơ sở phối hợp với cấp ủy, cơ quan chức năng trên địa bàn, tổ chức gặp gỡ 

doanh nghiệp, thanh niên công nhân để vận động thành lập tổ chức. 

- Đối với các khu nhà trọ, khu lưu trú tập trung: Phối hợp chặt chẽ với chi bộ 

Đảng tại khu dân cư trong quá trình vận động thành lập tổ chức. Qua khảo sát, nắm 

chắc số lượng, đặc điểm tình hình thanh niên công nhân và chủ nhà trọ, quản lý khu 

lưu trú để xây dựng phương án tiếp cận, vận động; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường; các câu lạc bộ sở thích; các buổi sinh hoạt 

tập trung nhân các ngày lễ, ngày sinh nhật… để thu hút thanh niên công nhân tham 
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gia. Thông qua hoạt động và tham khảo ý kiến của chủ nhà trọ, quản lý khu lưu trú, xây 

dựng lực lượng nòng cốt để bồi dưỡng, vận động thành lập tổ chức.  

Riêng Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị tập trung thực hiện các giải 

pháp quyết liệt và linh hoạt để thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong tất cả các doanh 

nghiệp ngoài nhà nước có trên 500 lao động trở lên. Nếu chưa thể thành lập được tổ 

chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp này thì trước mắt vận động thành lập tổ chức 

tại khu nhà trọ, khu lưu trú có đông đoàn viên, thanh niên của doanh nghiệp đang cư 

trú. 

III. THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC THÀNH LẬP 

1. Thẩm quyền 
Các cấp bộ Đoàn, Hội căn cứ quy định của Điều lệ Đoàn và Điều lệ Hội LHTN Việt 

Nam để thành lập và sắp xếp mô hình tổ chức phù hợp. Về cơ bản, cấp bộ Đoàn, Hội nào 

vận động thành lập trực tiếp thì tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp trực thuộc cấp đó 
(số lượng, cơ cấu, các chức danh lãnh đạo của tổ chức Đoàn, Hội theo quy định của Điều 

lệ Đoàn, Điều lệ Hội).  
Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện thực tế có thể sắp xếp mô hình tổ chức hợp lý 

theo đề xuất của doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi nhất trong tổ chức và hoạt 

động. 
2. Thủ tục 

Cấp bộ Đoàn, Hội vận động thành lập có trách nhiệm hướng dẫn và cử cán bộ phối 
hợp với lãnh đạo doanh nghiệp hoặc đoàn viên, thanh niên tại doanh nghiệp thực hiện các 
thủ tục thành lập, nên hướng dẫn theo các biểu mẫu. Sau khi đủ điều kiện thành lập tổ 

chức, cấp bộ Đoàn, Hội vận động thành lập chủ trì phối hợp với doanh nghiệp, quản lý khu 
lưu trú, chủ nhà trọ thực hiện các nội dung: 

2.1. Xây dựng phương án thành lập tổ chức: Phương án cần nêu rõ đặc điểm 
tình hình của doanh nghiệp, khu lưu trú, nhà trọ; tổ chức Đảng, đoàn thể trong đơn vị 
(nếu có); số lượng đoàn viên, thanh niên, số lượng đầu mối trực thuộc; dự kiến cấp bộ 

Đoàn, Hội được thành lập, danh sách nhân sự, nội dung định hướng hoạt động, thời gian 
dự kiến lễ ra mắt… có xác nhận của cấp ủy (nếu có), lãnh đạo doanh nghiệp, chủ khu 

nhà trọ, khu lưu trú. 
2.2. Gửi hồ sơ: Hướng dẫn đơn vị gửi hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức đến cấp bộ 

Đoàn, Hội cấp trên trực tiếp. Hồ sơ gồm: Công văn đề nghị kèm theo phương án thành 

lập tổ chức tại đơn vị; danh sách trích ngang nhân sự dự kiến tham gia cơ quan lãnh đạo 
và chức danh chủ chốt đề nghị chỉ định; danh sách tổng hợp đảng viên, đoàn viên, đoàn 

viên ưu tú (nếu có) và thanh niên. 
2.3. Thẩm định và ra quyết định thành lập tổ chức: Trong thời hạn không 

quá 15 ngày làm việc, cấp bộ Đoàn, Hội có thẩm quyền thành lập tổ chức tiếp nhận, 

thẩm định hồ sơ, thảo luận, thống nhất ra quyết định thành lập tổ chức và chỉ định Ban 
Chấp hành, Ủy ban Hội lâm thời theo quy định.  

2.4. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức lễ ra mắt: Sau khi có quyết định 
thành lập, tổ chức Đoàn, Hội cấp trên hướng dẫn Ban Chấp hành Đoàn, Ủy ban Hội 
lâm thời trong doanh nghiệp, khu lưu trú, nhà trọ thực hiện các nội dung sau: 

- Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng, tuyên truyền rộng rãi trong thanh 
niên công nhân về việc thành lập tổ chức. 

- Xây dựng chương trình lễ ra mắt chi tiết và phân công người thực hiện các nội 
dung cụ thể. 

- Lựa chọn địa điểm, thời gian tổ chức lễ ra mắt: Nên gắn với dịp lễ lớn hoặc thời 
gian thích hợp, có thể lồng ghép với các hoạt động khác để không ảnh hưởng đến thời 
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gian lao động và kinh phí của doanh nghiệp. Có thể tổ chức tại khu, cụm công nghiệp, 

khu chế xuất, tại doanh nghiệp, khu lưu trú, khu nhà trọ hoặc nhà văn hóa khu dân cư 
để tuyên truyền rộng rãi đến thanh niên công nhân và doanh nghiệp. Trước khi lựa chọn 
thời gian, địa điểm nên trao đổi, xin ý kiến của cấp ủy Đảng (nếu có) và lãnh đạo doanh 

nghiệp, quản lý khu lưu trú, chủ nhà trọ để có sự hỗ trợ cần thiết. 
- Về thành phần tham dự: Mời đại diện Đoàn, Hội cấp trên, cấp ủy (nếu có), lãnh 

đạo ban quản lý khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý 
khu lưu trú, chủ nhà trọ; công đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên công nhân và đại 
diện tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn; phóng viên báo, đài. 

Lễ ra mắt cần được tổ chức trang trọng, tạo ấn tượng trong đoàn viên, thanh niên 
và lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý khu lưu trú, chủ nhà trọ. 

2.5. Hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục làm con dấu  
Sau khi thành lập tổ chức, nếu là đơn vị có thẩm quyền sử dụng con dấu, cấp bộ 

Đoàn, Hội ra quyết định thành lập tổ chức có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức 

năng hướng dẫn thực hiện thủ tục làm con dấu theo quy định. 
IV. HỖ TRỢ, HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG SAU KHI THÀNH LẬP 

1. Về hoạt động 
- Cấp bộ Đoàn, Hội cấp trên hướng dẫn tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp xây 

dựng kế hoạch hoạt động cụ thể báo cáo cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp để tranh thủ ý 

kiến chỉ đạo và sự hỗ trợ; chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức đại hội theo quy định. 
- Tùy theo tính chất, quy mô, điều kiện thực tế đối với từng loại doanh nghiệp và 

các khu nhà trọ, khu lưu trú để hướng dẫn tổ chức các hoạt động, cần tính toán, lựa 
chọn những hoạt động cụ thể, thiết thực, mang dấu ấn của tổ chức Đoàn, Hội như: đăng 
ký đảm nhận thực hiện công trình, phần việc thanh niên; tổ chức các hoạt động văn hóa, 

thể dục thể thao, giao lưu, dã ngoại; các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống thanh niên 
công nhân để tập hợp thanh niên; linh hoạt kết hợp tổ chức các hoạt động thi đua lao 

động sản xuất với các hoạt động chăm lo, đồng hành cùng thanh niên công nhân.  
- Đoàn cấp trên trực tiếp có trách nhiệm định kỳ cung cấp tài liệu sinh hoạt, trang 

bị tài liệu nghiệp vụ Đoàn, Hội; phối hợp vận động hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị, cơ sở 
vật chất cho tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp, khu nhà trọ, khu lưu trú để phục vụ 
hoạt động. 

2. Về cán bộ 
- Cấp bộ Đoàn, Hội cấp trên phân công cán bộ có kinh nghiệm trực tiếp phụ trách, 

thường xuyên có sự hỗ trợ đối với tổ chức Đoàn, Hội mới thành lập. 
- Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN cấp tỉnh 

căn cứ kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng hằng năm tổ chức phân cấp tập huấn cho cán bộ 

Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng cần quan 
tâm cung cấp các kiến thức về: Những quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về 

công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài 
nhà nước; vị trí, vai trò, mối quan hệ của tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp; nghiệp 
vụ, kỹ năng vận động, tập hợp, đoàn kết thanh niên; công tác tổ chức xây dựng Đoàn; 

nội dung, hình thức hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà 
nước; kỹ năng tham mưu... Bên cạnh việc mở lớp tập trung cần cung cấp tài liệu cho 

cán bộ nghiên cứu. 
3. Về nguồn lực tổ chức các hoạt động 
- Các tỉnh, thành đoàn chủ động tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch tăng 

cường đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân và xây dựng Đoàn, Hội trong doanh 
nghiệp ngoài nhà nước, báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương phê duyệt. 
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THÔNG TIN THỜI SỰ 

- Hướng dẫn tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước xây dựng kinh 

phí từ các nguồn: 
+ Kinh phí hỗ trợ từ doanh nghiệp (đối với các hoạt động phục vụ sản xuất, kinh 

doanh của đơn vị; các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống thanh niên công nhân). 

+ Đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. 
+ Đoàn phí và các khoản đóng góp từ đoàn viên, hội viên. 

+ Vận động hỗ trợ từ các nguồn khác. 
 

 

 

 

 

 

 

1. Bình Dương: Chương trình kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt 

Nam (15/10/1956 - 15/10/2017) 
 Sáng ngày 14/10/2017, tại Chiến khu Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên đã 

diễn ra Chương trình kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam; Tuyên 
dương câu lạc bộ Đội, nhóm, tiêu biểu. 
 Tại chương trình, Anh Nguyễn Tấn Đạt – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phát 

biểu ôn lại truyền thống của Hội LHTN Việt Nam qua 61 năm xây dựng, phấn đấu, cống 
hiến và trưởng thành. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò 

nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày 
càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt 
Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý 
tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.  
 Trong không khí vui tươi, sôi nổi và ấm cúng tại chương trình đại biểu cùng các 
bạn thanh niên đã cắt bánh chúc mừng sinh nhật lần thứ 61 của Hội LHTN Việt Nam. 

 

 
Thường trực Tỉnh Đoàn, Thường trực Hội LHTN tỉnh và Hội LHTN các huyện, thị, thành 

phố cùng đại biểu cắt bánh chức mừng sinh nhật Hội  
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 Dịp này nhằm động viên, khen thưởng các câu lạc bộ, Đội, nhóm có thành tích 

xuất sắc và có nhiều đóng góp cho phong trào đoàn kết tập hợp thanh niên, xung kích đi 
đầu làm những việc mới, việc khó góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa 
phương trong thời gian qua, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao khen thưởng 

cho 17 Câu lạc bộ Đội, nhóm tiêu biểu toàn tỉnh. 

 
2. Chương trình Ngày hội hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2017 

 Sáng ngày 15/10/2017 tại Hội trường Trung tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân và 
Lao động trẻ tỉnh Bình Dương, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình 
Dương phối hợp cùng Sở Khoa học Công nghệ, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương đã 

tổ chức chương trình Ngày hội hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp năm 2017. 
 Ngày hội hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2017 đã diễn ra sôi 

nổi với các hoạt động: Tọa đàm "Đánh thức đam mê khởi nghiệp trong Doanh nhân trẻ 
và Thanh niên"; Diễn đàn "Tài năng trẻ chung tay xây dựng quê hương Bình Dương giàu 
đẹp và văn minh"; Triển lãm các gian hàng của các doanh nghiệp khởi nghiệp thành 

công, các gian hàng tư vấn, hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp và giới thiệu việc làm cho 
thanh niên; Phát động Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp trong Thanh niên"; Ký kết chương 

trình phối hợp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giữa Tỉnh Đoàn, Sở Khoa học Công nghệ và 
Hội Doanh nhân trẻ; chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn với Sở khoa học Công nghệ 
và Liên Đoàn Lao động Tỉnh giai đoạn 2017-2022; Ra mắt Câu lạc bộ Sáng tạo Khởi 

nghiệp tỉnh Bình Dương. 
 

 
  

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Sở Khoa học Công nghệ, Hội doanh nhân trẻ 
tỉnh Bình Dương ký kết ghi nhớ Chương trình phối hợp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh 

Bình Dương giai đoạn 2017 – 2020 

 
 Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phối hợp cùng Sở Khoa học Công 

nghệ, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương ký kết Chương trình phối hợp hỗ trợ thanh 
niên khởi nghiệp tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 - 2022 với một số nội dung chỉ tiêu cơ 
bản như: Phổ biến kiến thức khởi sự doanh nghiệp cho 100% thanh niên trên địa bàn 

tỉnh có nhu cầu thành lập doanh nghiệp thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến; 
 Hàng năm, có tối thiểu 1.000 lượt thanh niên được tư vấn về khởi sự doanh 
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Mô hình kinh nghiệm 

nghiệp và lập nghiệp trực tiếp và trực tuyến, trong đó ưu tiên hỗ trợ thanh niên nông 

thôn, dân tộc thiểu số, sinh viên và thanh niên khuyết tật; Định kỳ hàng năm tổ chức 
các chương trình tập huấn, đào tạo về khởi sự doanh nghiệp cho thanh niên; Tổ chức các 
Ngày hội “Sáng tạo khởi nghiệp”, cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp”, trao các giải thưởng về 

khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên định kỳ 2 năm/lần; Tổ chức từ 3-5 
diễn đàn về khởi nghiệp cho doanh nhân trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp, thanh niên khởi 

nghiệp được gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các doanh nhân khởi nghiệp thành công và 
các Cơ quan quản lý nhà nước; Thành lập và đưa vào hoạt động Quỹ Hỗ trợ thanh niên 
khởi nghiệp tỉnh Bình Dương...Chương trình phối hợp giữa các đơn vị góp phần quan 

trọng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên trong quá 
trình khởi nghiệp và lập nghiệp. Cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp 

cho thanh niên; từng bước đáp ứng nhu cầu hỗ trợ khởi nghiệp của thanh niên. 
 Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng phát động cuộc thi ý tưởng khởi 
nghiệp trong Thanh niên và ra mắt CLB sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Bình Dương là câu lạc 

bộ trực thuộc Hội LHTN Việt Nam Tỉnh với 13 thành viên. 

BBT 
 

 

 

 
 

 
Trong Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2017, chúng tôi xin giới thiệu đến các 

bạn đoàn viên thanh niên mô hình làm kinh tế giỏi, mô hình cụ thể như sau:  

“Giấc mơ làm nông nghiệp sạch của chàng đạo diễn trẻ” 

Từng lăn lộn với phim ảnh nhiều năm, thành lập rồi đóng cửa một công ty truyền 

thông, chàng đạo diễn trẻ Phạm Công Chính bất ngờ chuyển hướng sang làm nông 
nghiệp. Sau nhiều khó khăn và va vấp, hiện nay anh đã thành công khi xây dựng thương 

hiệu rau sạch Tám Khỏe với doanh thu trung bình hơn 200 triệu đồng mỗi tháng. 

 

Phạm Công Chính bên vườn rau đã sẵn sàng cho  
đợt thu hoạch 

 
Trẻ tuổi, nhiệt huyết, đam mê và... thất bại 
Cách đây vài năm, Phạm Công Chính là một người trẻ đầy nhiệt huyết và đam mê 

với nghệ thuật. Sau khi ra trường, anh được mời làm đạo diễn các talk show Thời trang 



22 www.tuoitrebinhduong.vn ttbd.vn@gmail.com 

 

và đam mê, Phái đẹp, game show Hát là vui, vui là hát…, các chương trình cho tạp chí 

văn nghệ của HTV. Sau 5 năm lăn lộn với truyền hình, anh đi đến một quyết định táo 
bạo: lập công ty riêng với số vốn đầu tư lên đến hơn 2 tỷ đồng. Mục tiêu đặt ra rất rõ 
ràng: phải nhanh chóng kiếm tiền để hoàn thành giấc mơ làm một bộ phim của riêng 

mình. 
Giống như rất nhiều người lần đầu khởi nghiệp, anh thừa nhiệt huyết và sự lạc 

quan nhưng lại thiếu kinh nghiệm và kỹ năng điều hành doanh nghiệp. Có những dự án 
lớn tưởng chừng như trong tầm tay nhưng lại vuột mất vào phút cuối, trong khi các hợp 
đồng nhỏ lại tốn quá nhiều thời gian và công sức mà lợi nhuận chẳng bao nhiêu… Sau 

những nỗ lực bất thành, anh quyết định đóng cửa công ty và nhìn lại thất bại của mình 
một cách nghiêm túc. 

Là nghệ sĩ, tuổi lại còn trẻ và nóng tính, nhìn lại những gì đã qua, anh thừa nhận 
mình vẫn chưa đủ “độ chín”. Đã có những lúc nản lòng nhưng anh không để sự bi quan 
chán nản đánh gục. Tự nhủ “mình còn trẻ, cuộc đời còn dài, còn làm được nhiều thứ”, 

Phạm Công Chính quyết định đứng dậy và làm lại từ đầu. 
Trồng rau vì những người thân yêu          

Trở lại với truyền hình, anh được mời tham gia sản xuất các chương trình về sức khỏe. 
Được nghe những bác sĩ, chuyên gia nói về sự nguy hiểm của thực phẩm bẩn, rau quả tồn dư 
hóa chất..., anh dần chú ý hơn đến vấn đề này. Và khi nhận ra những người thân yêu của 

mình thường xuyên lo lắng, nghi ngại và sợ hãi về thực phẩm độc hại, Phạm Công Chính cảm 
thấy bản thân cần làm một điều gì đó. Từ đây, mối lương duyên của anh với nghề trồng rau 

sạch an toàn bắt đầu. 
Ban đầu, anh chỉ muốn làm một vườn rau nhỏ cho gia đình và bạn bè. Nhưng càng 

tìm hiểu thì anh càng đam mê và tâm huyết với lĩnh vực này. Quan sát xung quanh, anh 

nhận thấy tiềm năng rất lớn của rau sạch trong tương lai gần. Anh cũng muốn các sản 
phẩm của mình sẽ mang đến sự an tâm, niềm vui và sức khỏe cho nhiều người hơn nữa 

chứ không chỉ gói gọn trong phạm vi người thân và bạn bè. 
Sau nhiều suy tính, Phạm Công Chính đã quyết định tạm rời xa giấc mơ điện ảnh 

để bắt tay vào hành trình khởi nghiệp làm… nông dân trồng rau sạch. 
Học làm nông trên... mạng internet 
Phạm Công Chính được bạn bè, người thân gọi là “Chính liều” khi anh dám bước 

vào một lĩnh vực mà bản thân hoàn toàn không có chút kinh nghiệm hay kiến thức nào. 
Để chuẩn bị cho nông trại tương lai, anh mày mò học cách làm nông nghiệp sạch từ… 

Internet. Anh thường xem đi xem lại các đoạn clip hướng dẫn làm nông nghiệp sạch trên 
Google và Youtube. Không rành Anh ngữ, anh thuê người dịch cho mình, quyết tâm học 
trồng rau tử tế cho bằng được. 

Học đi đôi với hành, sau mỗi lần xem tài liệu, anh lập tức vào phòng thí nghiệm làm 
thử ngay để nắm vững kiến thức và tự rút ra kết luận. Sau nhiều lựa chọn, anh cảm 

thấy tâm đắc nhất với 3 mô hình nông nghiệp an toàn và đang được thế giới ưa chuộng 
hiện nay là Aquaponics, Hidroponics và Organic. 

Aquaponics là phương pháp trồng rau thủy canh kết hợp nuôi cá tiên tiến của Mỹ. 

Không sử dụng đất, thuốc bảo vệ và phân bón cho cây, rau được hấp thụ dinh dưỡng tự 
nhiên lấy từ bể cá bên dưới, đồng thời cung cấp nguồn thức ăn ngược lại cho cá… 

Aquaponics sẽ tạo ra rau sạch và cá sạch với độ an toàn cao nhất vì chỉ cần bón phân, 
hóa chất cho rau, cá sẽ không thể sống được. 

Phương pháp Hidroponics có ưu điểm cho năng suất cao hơn Aquaponics. Cây rau 

được trồng trên giá thể xơ dừa mà không cần tiếp xúc với đất, hạn chế tối đa hóa chất 
và sâu bệnh. Trong khi đó phương pháp Organic lại sử dụng phân trùn quế tự nhiên để 

bón cho cây rất an toàn. 
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Sau 3 tháng nghiên cứu miệt mài, hết xem clip đến trồng thử rồi ghi nhận kết quả 

liên tục, tháng 10/2015, anh quyết định dốc hết vốn liếng bao gồm cả chiếc xe Mercedes 
của mình để đầu tư hơn 5 tỷ đồng thành lập nông trại đầu tiên ở quận 9 với diện tích 
6.000m2. Trong đó, rau mất hơn 2 tỷ, cá tốn gần 3 tỷ. Riêng 1.000m2 rau trồng trong 

nhà kính đã có chi phí đầu tư đến 1,5 tỷ đồng. 
Làm nông nghiệp sạch không hề đơn giản 

Rất nhiều người lầm tưởng về nông nghiệp sạch. Họ cho rằng chỉ cần không sử 
dụng phân bón hóa học, không dùng thuốc bảo vệ thực vật là sẽ dễ dàng có được rau 
quả an toàn và không có sâu bệnh. Chỉ khi bắt tay vào làm thì họ mới hiểu ra vấn đề. 

Làm nông nghiệp sạch chưa bao giờ đơn giản khi khó khăn và thử thách lớn nhất chính 
là đối phó với sâu bệnh mà không được dùng thuốc. 

Phạm Công Chính cũng từng rơi vào tình huống này khi toàn bộ các luống rau của 
anh bị sâu bệnh phá tan hoang chỉ sau 1 đêm. Sau một thoáng tức giận và chán nản, 
anh cố trấn tĩnh lại và loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Tiếp đó, anh lập tức 

bắt tay vào tìm giải pháp tự nhiên chứ nhất định không nhờ đến phương thức phun xịt 
hóa chất độc hại. 

“Vì là người mới trồng rau sạch, tôi không có khái niệm dùng thuốc bảo vệ thực vật 
như những người làm nông lâu năm. Ban đầu tôi nghĩ sâu nhiều thì bắt, bắt không hết 
thì nhổ bỏ trồng lại, nhất định không dùng thuốc. Về lâu dài, cần phải tìm cách khắc 

phục triệt để cho bằng được”. 
Nhờ kiên trì, sau nhiều thử nghiệm thất bại, anh đã tìm ra được công thức thuốc 

diệt sâu tự nhiên làm từ ớt, tỏi, gừng pha chung với rượu. Ngoài ra, anh cũng dần nắm 
được cơ chế phát triển của cây, thời điểm sâu tấn công để phòng ngừa và hạn chế tối đa 
sự gây hại. 

Thành công chỉ sau 3 năm hoạt động 
Giải quyết được vấn đề sâu bệnh, Phạm Văn Chính tự tin phát triển sản phẩm rau 

sạch của mình. Anh xây dựng thương hiệu Tám Khỏe với khẩu hiện “Ngon chưa đủ, phải 
sạch mới ăn” rồi đem sản phẩm đến trao cho mọi người dùng thử và cảm nhận. Đây là 

cách thức tiếp thị hiệu quả mà anh học từ những người bạn quốc tế có cùng đam mê 
trồng rau với mình. 

Nhờ cách làm táo bạo này, cộng với những mối quan hệ rộng rãi trước đây, các sản 

phẩm rau sạch Tám Khỏe dần được cộng đồng biết đến và yêu thích. Những đơn đặt 
hàng từ đó cũng ngày một nhiều hơn. 

Đến nay, sau 3 năm hoạt động, nông trại của anh đã cung cấp 200kg rau mỗi 
ngày, bao gồm: xà lách Hà Lan các loại, diếp cá, rau muống, đậu rồng, khổ qua rừng, 
khổ qua ta, dưa leo, mồng tơi, cà chua, lolo xanh, lolo tím, batavia, romain, frisee… 

doanh thu mỗi tháng lên đến hơn 200 triệu đồng. 
Rau sạch Tám Khỏe hiện đã có mặt rộng rãi ở các siêu thị và cửa hàng trong 

TPHCM. Không chỉ nổi tiếng trong nước, sản phẩm còn thu hút được sự quan tâm của 
các đối tác nước ngoài. Các nhà đầu tư từ Hồng Kông, Singapore, Đan Mạch đã tìm đến 
và đặt vấn đề hợp tác với anh để mở rộng quy mô sản xuất và hướng tới xuất khẩu. 

Mong muốn thay đổi tư duy làm nông của người Việt Nam 
Ông chủ Nông trại Tám Khỏe cho biết các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam hiện 

nay không được đánh giá cao trên thế giới. Không ít nông sản Việt Nam bị trả lại do 
không đảm bảo được các tiêu chuẩn chất lượng của nước bạn. Nguyên nhân chính là vì 
chất lượng sản phẩm chưa tốt, quy trình sản xuất lạc hậu và thói quen sử dụng hóa chất 

vô tội vạ của người làm nông. 
Do vậy mong muốn lớn nhất của anh lúc này là làm sao từng bước thay đổi được tư 

duy làm nông nghiệp của người Việt, giúp mọi người nhận thấy những ưu điểm vượt trội 
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của nuôi trồng nông sản công nghệ cao. Qua đó từng bước đầy lùi các sản phẩm bẩn và 

độc hại ra khỏi thị trường giúp nông sản Việt Nam vươn mình ra thế giới. 
Dù gặt hái không ít thành công, Phạm Công Chính vẫn cảm thấy bản thân còn 

nhiều việc cần phải làm. Anh mong mỏi sẽ có nhiều người trẻ như mình dấn thân vào 

nông nghiệp sạch và thành công. Quan niệm làm nông là nghèo phải được thay đổi ngay 
từ hôm nay. Thực tế đã có rất nhiều người giàu lên nhờ làm nông nghiệp công nghệ cao, 

an toàn và bài bản. 
Bên cạnh đó, đạo diễn kiêm nông dân Phạm Công Chính cũng mong người tiêu 

dùng hãy cổ vũ và cảm thông thêm cho người trồng rau sạch: “Nhiều khách hàng vẫn 

còn quá khắt khe khi từ chối một bó rau chỉ vì một phần nhỏ bị dập gẫy do vận chuyển 
và lưu trữ. Khác với các sản phẩm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và chất bảo quản, 

nông sản an toàn có tỷ lệ hao hụt và hư hỏng cao hơn do quy trình sản xuất, bảo quản 
và vận chuyển hoàn toàn tự nhiên. Mong rằng người tiêu dùng hãy thấu hiểu, cảm thông 
và chia sẻ để những người làm nông nghiệp an toàn có thêm động lực và niềm tin gắn 

bó với ngành trong tương lai”. 

 

Nhân viên rau sạch Tám Khỏe đang thu hoạch rau dền đỏ 
Những chia sẻ chân thành 

Theo Phạm Công Chính, những bài học khởi nghiệp lớn nhất chỉ đến khi thực sự lao 
vào công việc, đối mặt với hàng loạt vấn đề khác nhau. Nhờ “đụng độ” vấn đề trong quá 
trình làm việc mới thu nhặt được những kiến thức mới, trưởng thành, trở nên mạnh mẽ, 

kiên cường và thành công. 
Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp cần có một số vốn khá lớn. Dù vậy, anh 

Chính cho rằng chỉ nên sử dụng 50% số vốn để đầu tư ban đầu. Bởi lẽ sẽ có rất nhiều 
vấn đề phát sinh và đòi hỏi chúng ta phải luôn thay đổi trước hoàn cảnh mới. Nếu bỏ tất 
cả vốn liếng vào đầu tư ban đầu, sẽ rất khó gượng dậy sau mỗi lần va vấp. 

Anh chia sẻ: “Trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống, luôn có những điều 
không thể lường trước được. Chúng buộc chúng ta phải thay đổi kế hoạch của mình cho 

phù hợp. Từ đó, ta mới trở nên uyển chuyển, khéo léo và bản lĩnh trước mọi khó khăn. 
Hãy luôn giữ cho mình một khoảng an toàn trong mọi hoàn cảnh”. 

Đối với việc hợp tác đầu tư, nhà khởi nghiệp phải cẩn trọng, đảm bảo quyền quyết 
định luôn trong tay mình. Và muốn thành công bền vững, hãy luôn giữ tâm sáng khi tiếp 
cận các nguồn vốn. Đừng chỉ quan tâm thu lợi bất chính, cắt xén để làm lợi trước mắt. 

Điều đó không chỉ khiến bạn nhanh chóng thất bại mà còn ảnh hưởng đến môi trường 
kinh doanh của cả nền kinh tế. 

 Và cuối cùng, anh cho rằng nếu đam mê trồng rau sạch, bạn trẻ nên mạnh dạn 
thử sức. Đừng ngại khó khăn hay thất bại, hãy làm việc bằng tất cả sự say mê, quyết 
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tâm và nhiệt huyết. Không có gì phải sợ hãi, khi bạn thực sự cố gắng, giải pháp và các 

cơ hội mới sẽ luôn xuất hiện. Tuổi trẻ rất ngắn, đừng để nó lạc trôi theo những giấc mơ 
không bao giờ được thực hiện. 

Nguồn: giaoducthoidai.vn 

 
 

 
 
 

 
 

 

10 kỹ năng mềm tạo đà thành công 

Kỹ năng đặt mục tiêu 

Nếu không có mục tiêu nghĩa là bạn đang  trên con đường không có điểm dừng. Do 
vậy điều kiện đầu tiên để thành công là phải có đích đến, đó chính là mục tiêu. Tuy 

nhiên không phải ai cũng có thể đặt và thực hiện được mục tiêu như mong muốn. Kỹ 
năng đặt mục tiêu vô cùng quan trọng, nó là tiền đề cho những bước tiếp theo của bạn.  

Sáng tạo trong công việc 

Không ai dạy bạn cách sáng tạo trong công việc, nếu có chỉ là hướng dẫn bạn nên 
làm như thế nào để công việc đạt hiệu quả cao nhất. Vậy kỹ năng sáng tạo trong công 

việc do chính bạn nắm bắt và khơi nguồn. Một công việc quen thuộc, làm hàng ngày 
theo một cách dập khuôn chỉ mang lại cho bạn kết quả như những lần trước. Hãy thử 
tìm cách khác để thực hiện công việc đó nhanh hơn, sáng tạo hơn và cho kết quả tốt 

hơn. 
Biết lắng nghe và học tập những lời phê bình 

Kỹ năng lắng nghe vô cùng quan trọng đối với tất cả chúng ta. Dĩ nhiên ai cũng biết 
lắng nghe, nhưng lắng nghe như thế nào cho hiệu quả thì không phải ai cũng làm được. 
Vì thế, để thành công bạn cần phải rèn luyện kỹ năng lắng nghe người khác như thế nào 

cho hiệu quả nhé. 
Trong cuộc sống và công việc không chỉ có những lời khen mà còn có những lời phê 

bình. Đừng tự ái vì điều này mà hãy xem đó như những bài học hữu ích, bởi những lời 
phê bình là những lời góp ý chân thành nhất, giúp bạn nhìn thấy những khuyết điểm cần 
phải thay đổi của bạn thân.  

Giao tiếp hiệu quả 
Giao tiếp đối với nhiều người thật sự rất dễ dàng, nhưng với một số người đó lại là 

nỗi sợ hãi, lo lắng. Nhưng nếu bạn là người không giỏi trong giao tiếp, lời nói không có 
trọng lượng, không tạo được niềm tin cho đối tác thì chắc chắn thành công sẽ rất khó 
đến. Hãy luôn nhớ giao tiếp hiệu quả không phải là nói nhiều mà phải tuỳ từng hoàn 

cảnh để có cách giao tiếp cho phù hợp. 
Tự tin, năng động và biết lôi kéo người khác 

Đây là ba yếu tố bạn cần phải có trên con đường chinh phục thành công. Một người 
tự tin sẽ luôn có những mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời mình. Năng động sẽ giúp chúng ta 

có nhiều mối quan hệ và luôn được đánh giá cao. Khi là người tự tin, năng động bạn 
cũng cần phải thể hiện được khả năng chinh phục, lãnh đạo của bản thân đó là lôi kéo 
người khác đứng về phía mình, làm theo kế hoạch của mình.   

Kỹ năng làm việc đồng đội  

      

GÓC KỸ 

NĂNG 
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Bạn không thể lúc nào cũng làm việc một mình, dù ở bất kỳ môi trường làm việc 

nào cũng sẽ có lúc phải làm việc nhóm. Điều kiện cần để làm việc nhóm là bạn phải biết 
cách kết hợp hài hoà với cách thành viên trong đội để có được kết quả cuối cùng tốt 
nhất. Vậy kỹ năng làm việc nhóm rất cần thiết cho quá trình thăng tiến của bạn, khi làm 

việc nhóm cũng là cơ hội để bạn thể hiện năng lực, sự nhiệt tình của bản thân trong 
công việc chung.  

Kỹ năng khám phá và lãnh đạo bản thân 
Người Việt Nam chúng ta thường có tâm lý không tự tin cho dù vấn đề đó bạn có 

thể làm được, thậm chí là làm tốt. Đừng nghĩ mình kém cỏi, hãy thử đảm nhận nhiệm vụ 

và bắt tay vào làm. Biết đâu bạn sẽ khám phá ra mình có khả năng nào đó mà từ trước 
tới nay không hề biết. Tuy nhiên, khi làm việc gì bạn cũng cần phải nắm rõ được mục 

đích cuối cùng và lãnh đạo bản thân để không bị bỏ cuộc giữa chừng hoặc đi quá xa so 
với yêu cầu của công việc. Hãy biết dừng lại đúng lúc. 

Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian 

Thời gian là vàng, một giây trôi đi là mất đi mãi mãi, vì vậy hãy sắp xếp công việc 
một cách khoa học nhất, theo thứ tự yêu tin và xác định thời gian cụ thể thực hiện công 

việc đó. Ví dụ, một bản báo cáo đáng ra chỉ làm mất một giờ, nhưng vì có nhiều thời 
gian nên bạn kéo dài hết cả một ngày làm việc. Như vậy thật sự quá lãng phí. Hãy dành 
thời gian rãnh đó giải quyết những công việc khác hoặc nghĩ ra những sáng kiến mới cho 

công việc để đạt  năng suất cao hơn. 
Kỹ năng ra quyết định 

Kỹ năng này đóng vai trò then chốt đến thành công hay thất bại của bạn và tổ 
chức. Nếu là một nhân viên, khi nhận nhiệm vụ từ cấp trên điều đầu tiên bạn phải xem 
nhiệm vụ đó có vừa sức của mình hay không. Nếu bạn làm được và nhận nhiệm vụ thì 

không có gì phải bàn cãi. Nhưng nếu đó là một nhiệm vụ khó, vượt qua khả năng của 
bạn thì chắc chắn bạn phải từ chối hoặc nhờ sự hỗ trợ. Nhưng làm sao dám từ chối khi 

đó là nhiệm vụ của cấp trên, lúc này kỹ năng ra quyết định sẽ giúp được bạn. 
Trường hợp nếu là người lãnh đạo, việc ra quyết định càng quan trọng hơn. Quyết định 

đúng hay sai sẽ tác động trực tiếp tới tổ chức và cả cá nhân người lãnh đạo. Do vậy hãy cân 
nhắc thật kỹ trước khi quyết định điều gì để có lợi cho tổ chức và cả bản thân mình. 

Kỹ năng giải quyết vấn đề 

Trong cuộc sống cũng như công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi, suôn sẻ. Sẽ 
có những vấn đề phát sinh không thể lường trước được. Lúc này bắt buộc bạn phải có 

cách giải quyết vấn đề một cách khoa học để không làm ảnh hưởng đến thành quả công 
việc, đó chính là kỹ năng giải quyết vấn đề mà bạn cần phải có. 

Những kỹ năng mềm này không phải tự nhiên có mà sẽ được hình thành trong quá 

trình làm việc, tích luỹ kinh nghiệm. Vì vậy, nếu bạn còn thiếu hoặc thấy mình chưa có 
những kỹ năng này thì cũng đừng quá lo lắng, từ từ bạn sẽ tất cả những kỹ năng trên.  

 
Nguồn: thanhnien.vn

 
 

 
 
 

 
 

 



27 www.tuoitrebinhduong.vn ttbd.vn@gmail.com 

 

Khi Tổ quốc cần 
Sáng tác: Phạm Đăng Khương

Ta đang bước đi trên con 

đường vinh quang 
Trong tim khắc ghi dấu chân 

người xưa khai sáng  
Những bước đi đầy tự tin, 
những bước đi của tuổi thanh 

niên  
Là hành trang, bay xa trong 

thời đại mới  
Cùng xiết chặt tay và hướng 
tới ngày mai  

Cùng góp bàn tay giúp nhau 
trên đường lập nghiệp  

Ta ước ao một ngày vươn tới những vì 

sao  
Niềm khát khao của những tâm hồn 

đầy sáng tạo  
Hãy bay lên, này trái tim thanh niên  
Vì cuộc sống này từng ngày bình yên  

Khi Tổ quốc cần thanh niên ta tiến lên  
Hãy bay lên và hát vang câu ca  

Vì cuộc sống này giàu đẹp mai sau  
Khi Tổ quốc cần thanh niên ta hành 
động./. 

 
 

 
 

Tự hào nhà giáo Việt Nam 
Sáng tác: Lưu Hữu Phước 

 

 
Ta tự hào là nhà giáo Việt Nam  

Chăm sóc mầm xanh nhân tài đất nước  
Người trồng cây mong 10 năm hái quả  
Ta trồng người vì lợi ích trăm năm  

Ta tự hào là nhà giáo Việt Nam  
Là đoá hoa thơm giữa vườn xuân đất 

nước  
Sóng gió không ngăn thuyền ta lên phía 

trước  
Cập bến vinh quang bao lớp lớp người.  
ĐK  

Còn nhớ quê ta khi xưa đợt pháp giành 
chìm trong tăm tối  

Tổ quốc sáng trong hôm nay tươi nắng 
hồng nở trang sách mới  
Đường vinh quang ở phía trước gọi bao 

nhiêu lớp người  
 

 
 
 

Lòng kiên trung và tri thức đi xây dắp 

ngày mai  
Mầm non trong từng lớp lớp gọi ta mang 
nhiệt tình  

Vì tương lai của đất nước ta đi trồng 
người.  

 
Đường vinh quang ở phía trước gọi bao 

nhiêu lớp người  
Lòng kiên trung và tri thức đi xây dắp 
ngày mai  

Mầm non trong từng lớp lớp gọi ta mang 
nhiệt tình  

Nghề ta đây thật cao quý trồng người vì 
lợi ích trăm năm./ 

 

 
 

 
 

 

 

 

BÀI 

HÁT 

THANH 

NIÊN 



28 www.tuoitrebinhduong.vn ttbd.vn@gmail.com 

 

NGHỆ 

THUẬT 
SỐNG 

4 cách vứt bỏ gánh nặng lo âu 

  

Sự lo âu khiến bạn luôn bất an, buồn bực, làm việc không hiệu quả. Hãy 

tham khảo 4 giải pháp sau để tự giải vây cho mình khỏi những mối lo ngại. 

 1. Liệt kê những điều dễ khiến bạn lo lắng: Viết ra giấy 

những mối bận tâm ấy sẽ giúp bạn hệ thống chúng một cách rõ 

ràng và dễ lập kế hoạch để giải quyết. Theo các nhà tâm lý, 

những người hay âu lo thường mất tự chủ, dễ có hành động không 

tốt, càng làm rắc rối hơn cuộc sống của mình. 

 2. Sẵn sàng đương đầu với những điều xấu nhất: Hãy 

chuẩn bị tâm lý cho những điều tệ hại nhất có thể xảy ra. Dự 

đoán trước về cảm xúc và hành động của mình, khi bạn tuyên bố phá sản chẳng hạn. 

Cách này giúp bạn không rơi vào thế bị động và tự tin hơn. 

 3. Thư giãn: Sự lo lắng tiềm ẩn trong mỗi người là điều tự nhiên. Nếu ngại đối mặt 

với chúng, bạn có thể tĩnh tâm để đầu óc được thả lỏng. Lo lắng thái quá sẽ ảnh hưởng 

nhiều đến sức khoẻ, gây khó khăn cho hoạt động của bộ não, tuyến thận và trên thận. 

 4. Thay đổi sinh hoạt: Bạn có thể về nhà nấu nướng và ăn cơm với mẹ hay đi gặp 

gỡ bạn bè mà không nhắc đến công việc hay nỗi lo lắng. Làm từ thiện cũng giúp bạn có 

thêm niềm tin yêu cuộc sống. 

Nguồn: vnexpress.net

 

 

 

 

 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện, tuyên truyền tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, 
các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và các chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh; 
tuyên truyền về tình hình biên giới, biển đảo Việt Nam, khẳng định chủ quyền của Việt Nam 

đối với các vùng biển, hải đảo nhất là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 
- Tăng cường tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ X; tuyên truyền dự thảo báo 
cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; kỳ vọng, tình 
cảm, ý kiến đóng góp, hiến kế của ĐVTN và nhân dân gửi Đại hội Đoàn toàn quốc lần 

thứ XI; tuyên truyền Đại hội qua các hình thức trực quan sinh động, diễn đàn, các kênh 
thông tin truyền thông.v.v...; các hoạt động, công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa 

thiết thực phục vụ cho địa phương, đơn vị hưởng ứng chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc 
lần thứ XI.  

- Tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (Khóa XII), kết quả Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa 
XII) gắn với việc tiếp tục phản ánh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 

theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) 
về “Tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” 

cùng những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.  

ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN 
THÁNG 11/2017 
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- Duy trì thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy 

mạnh học tập và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giới thiệu, biểu dương tập 
thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo lời Bác trên các lĩnh vực, chú trọng phát triển 
nhân tố mới, cách làm hay có hiệu quả và sức lan tỏa lớn và tuyên truyền các cuộc thi, 

giải thưởng có liên quan do các cấp tổ chức. Tiếp tục nắm bắt tình hình và kịp thời định 
hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong ĐVTN trước, trong và sau Đại hội Đoàn các cấp. 

Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống, 
văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng thông qua việc triển khai thực hiện có 
hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa 
cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030” và Quyết định số 1501/QĐ-TTg, ngày 28/8/2015 
của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án“Tăng cường giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020”.  
- Tuyên truyền, thông tin về các chương trình, hội nghị, hoạt động đối nội, đối 

ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của lãnh đạo Tỉnh; thông tin các chương trình 

hợp tác giữa tỉnh Bình Dương với các địa phương của nước ngoài. Tiếp tục tuyên truyền 
“Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”, “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 

2017”, các nội dung có liên quan đến Diễn đàn kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 
nói chung và Năm APEC Việt Nam 2017 nói riêng. Tuyên truyền kết quả, công tác phân 
giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước. 

- Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày cách mạng Tháng Mười Nga thành công 
(07/11/1917 - 07/11/2017) khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của cách 

mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và phong trào cách mạng 
Việt Nam. 

- Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) trong ĐVTN với chủ đề “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới, sáng tạo; 

nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành 
chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”. Đề 

cao tinh thần thượng tôn pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật của mỗi ĐVTN và người 
dân. 

- Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức hoạt động hưởng ứng các Ngày lễ kỷ niệm của 

đất nước, dân tộc: Ngày Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/10),... đặc biệt, tổ 
chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 

20/11/2017). 
- Tiếp tục tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu 

năm gắn với thông tin chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017 

của cả nước và của tỉnh. Đẩy mạnh việc tuyên truyền Bình Dương trở thành đô thị loại I 
với mục tiêu nâng cao mức sống vật chất, tinh thần cho người dân tiến tới đô thị văn 

minh, giàu đẹp, thành phố thông minh. 
- Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động của Đoàn – Hội – Đội các cấp; đặc biệt các hoạt 

động, công trình, phần việc của thanh thiếu nhi toàn tỉnh chào mừng thành công Đại hội 

Đoàn các cấp, thành công Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ X, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc 
lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng chống ma 

túy; tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chế độ 
thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, những thành tựu và tính ưu việt của các quy 
định pháp luật về bảo hiểm xã hội. Tuyên truyền về công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân, 

công tác kiểm tra, quản lý chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác 
đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; các chính 
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sách chăm lo cho thanh thiếu nhi; thanh niên sáng tạo khởi nghiệp;...gắn với việc tuyên 

truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng Đại hội 
Đảng các cấp. 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả, các mô hình sáng tạo, các gương 

thanh thiếu nhi, gương cán bộ Đoàn - Hội - Đội xuất sắc trên các lĩnh vực. 

Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đoàn Bình Dương 

 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2017-2022 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 
Bình Dương, ngày 14 tháng 9 năm 2017 

 
 

NGHỊ QUYẾT  
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương 

Lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022 

------------ 
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 

2017-2022 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14/9/2017 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm 
tỉnh Bình Dương với 280 đại biểu chính thức là những cán bộ Đoàn, đoàn viên ưu tú trên 
các lĩnh vực học tập, lao động sản xuất, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.  

Phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của từng đại biểu, Đại hội đã thảo luận 
Báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017 và 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2012-2017; Tiếp thu ý kiến 

chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương; Báo 
cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên thanh niên và đại biểu Đại hội; Báo 
cáo tổng hợp phiếu biểu quyết các chỉ tiêu cơ bản công tác Đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022. 
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 

2017-2022, 
 

QUYẾT NGHỊ: 

 
1. Thông qua Báo cáo đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2012-2017; Mục tiêu, nhiệm 
vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khóa X, nhiệm kỳ 2017-
2022; Các hệ thống chỉ tiêu cơ bản, các đề án do đại biểu biểu quyết bằng phiếu đã 

được Đoàn Chủ tịch thông qua. Giao Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X 
hoàn chỉnh văn kiện trước khi công bố chính thức. Hệ thống mục tiêu, khẩu hiệu hành 

động, chỉ tiêu cơ bản, đề án, công trình cụ thể như sau: 
* Nhiệm vụ trọng tâm: 
- Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nhất 

là đội ngũ cán bộ chuyên trách đương nhiệm và kế thừa từ cơ sở, có đủ tiêu chuẩn về 
phẩm chất, năng lực và tâm huyết, tập hợp được đông đảo ĐVTN trong sự nghiệp xây 

dựng Bình Dương trở thành thành phố thông minh. 
- Đa dạng hóa các phương thức đoàn kết, tập hợp, chăm lo cho thanh niên, nhất là 

TNCN tại khu nhà trọ, khu nhà ở xã hội, trong các doanh nghiệp; chủ động phối hợp và 
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tổ chức các chương trình đồng hành, chăm lo cho TNCN, tạo sự chuyển biến rõ nét về 

cách thức, mô hình tập hợp TNCN, nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp TNCN Bình Dương. 
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, kết nối các nguồn lực; phát 

huy hiệu quả tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tất cả các lĩnh vực, 

trọng tâm là tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và nâng cao chất 
lượng nông thôn mới. 

* Khẩu hiệu hành động: 
“Tuổi trẻ Bình Dương đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển” 
* Hệ thống chỉ tiêu cơ bản: 

- 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt, 80% thanh niên được 
tuyên truyền các Nghị quyết, chỉ thị, chủ trương lớn của Đảng, của Đoàn; các chính 

sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến thanh niên. 
- Mỗi Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc: (1) có ít nhất 2 mô hình hoạt 

động hiệu quả trong công tác giáo dục TTN và có khả năng được triển khai nhân rộng; 

(2) triển khai ít nhất 1 công trình thanh niên cấp huyện gắn với nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội địa phương, đơn vị; (3) tham mưu, vận động hoặc phối hợp đảm bảo ở mỗi 

xã, phường, thị trấn, khu vực đông dân cư có ít nhất 01 điểm (khu) vui chơi cho TTN 
hoạt động hiệu quả.  

- 100% Đoàn xã, phường, thị trấn: (1) xây dựng, phát huy hiệu quả lực lượng nòng 

cốt chính trị của Đoàn; (2) có ít nhất 01 mô hình hiệu quả tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh 
niên khó khăn; (3) hàng năm, mỗi đơn vị giúp đỡ, hỗ trợ, cảm hóa được ít nhất 01 TTN 

chậm tiến; (4) hàng năm, mỗi Đoàn xã có công trình, phần việc thanh niên hiệu quả 
tham gia xây dựng nông thôn mới; mỗi Đoàn phường, thị trấn có công trình, phần việc 
thanh niên tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. 

- Tư vấn hướng nghiệp cho ít nhất 25.000 ĐVTN, HSSV; trực tiếp và phối hợp giới 
thiệu việc làm cho ít nhất 5.000 thanh niên. 

- Phấn đấu hỗ trợ ít nhất 10 đề tài nghiên cứu khoa học, dự án, ý tưởng sáng tạo 
khởi nghiệp của thanh niên ứng dụng vào thực tiễn. 

- Trồng mới 25.000 cây xanh. 
- Kết nạp 80.000 đoàn viên mới. 
- Giới thiệu ít nhất 9.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu có ít nhất 

6.500 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú. 
- Phấn đấu tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt ít nhất 65%. 

- Thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt chỉ tiêu 
theo Chương trình 16 -Ctr/TU, ngày 9/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Dương 
về việc “Xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh 

nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020” và Đề án "Đoàn kết, tập hợp 
thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020”. Trong đó, phấn đấu 

thành lập mới ít nhất 100 tổ chức Đoàn - Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà 
nước; có ít nhất 10 điểm sinh hoạt ĐVTN xa quê và 10 CLB Kết nối Thanh niên công 
nhân hoạt động hiệu quả. 

* Đề án: 
- Đề án "Hỗ trợ thanh niên, học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học và công nghệ” 

giai đoạn 2018 - 2022. 
- Chương trình phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các hoạt động hỗ 

trợ thanh niên khởi nghiệp. 

- Tiếp tục thực hiện Đề án “Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân tỉnh Bình 
Dương, giai đoạn 2016 - 2020”. 

- Tiếp tục thực hiện Đề án “Văn phòng tư vấn, hỗ trợ và phát triển thanh niên tỉnh 
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Bình Dương, giai đoạn 2016 - 2020”. 

- Tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên tỉnh Bình 
Dương, giai đoạn 2014 - 2018”. 

* Công trình: Vận động trao tặng ít nhất 100 căn Nhà Nhân ái, Nhà Khăn quàng 

đỏ, Nhà Tình bạn, Căn phòng mơ ước. 
2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình 

Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2012-2017. Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình 
Dương khóa X cần tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, có giải pháp khắc 
phục những hạn chế, tồn tại, tiếp thu những bài học kinh nghiệm của Ban Chấp hành 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương khóa IX trong quá trình tham mưu, phối hợp 
lãnh đạo và tổ chức thực hiện để nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022. 
3. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn 

toàn quốc lần thứ XI và những nội dung góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh. Giao Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương khóa X hoàn 
chỉnh văn bản và báo cáo Trung ương Đoàn theo đúng thời gian quy định. 

4. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương khoá X 
gồm 45 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 14 đồng chí (trong đó có 01 Bí thư và 02 Phó Bí 
thư), bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 09 đồng chí (trong đó có 01 Chủ nhiệm), bầu Đoàn đại biểu 

dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI gồm 13 đồng chí là đại biểu chính thức (trong đó có 
01 đại biểu đương nhiên) và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết. 

 
Giao cho Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm 

kỳ 2017-2022 căn cứ Nghị quyết để 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 DƯƠNG 
LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2017-2022 
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TUỔI TRẺ BÌNH DƯƠNG 

ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, HỘI NHẬP, 
XÂY DỰNG ĐOÀN VỮNG MẠNH, 

XUNG KÍCH GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG 

VĂN MINH, GIÀU ĐẸP 
---------------------------- 

 
PHẦN THỨ NHẤT: 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO  

THANH THIẾU NHI KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2012 – 2017 
 

I. TÌNH HÌNH THANH NIÊN TỈNH BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ 2012 - 2017  
Bình Dương hiện nay có hơn 1 triệu thanh niên, chiếm hơn 50% dân số của tỉnh, 

trong đó có hơn 89.000 đoàn viên, trên 146.000 hội viên Hội Liên hiệp thanh niên, trên 

19.000 hội viên Hội Sinh viên1.  
Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Bình Dương vui mừng, phấn khởi trước những thành 

quả về kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm qua; thể hiện trách nhiệm của mình đối với 
xã hội và tỉnh bằng những việc làm, hành động cụ thể; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của 
Đảng và con đường phát triển của đất nước và của Tỉnh. Các tầng lớp thanh niên trong 

tỉnh quan tâm tới các sự kiện chính trị - xã hội lớn của đất nước, của tỉnh, của Đoàn, Hội, 
Đội, đặc biệt là bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp,  Đại hội Đảng các cấp; kỷ 

niệm 20 năm Ngày Bình Dương phát triển; các hiệp định thương mại tự do song phương 
và đa phương được Việt Nam ký kết trong thời gian qua, các vấn đề về biên giới, chủ 
quyền biển đảo Tổ quốc... Đại đa số thanh niên trong tỉnh luôn ra sức phấn đấu lao động, 

học tập, rèn luyện về mọi mặt, có tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, 
biết làm, có ý chí khắc phục khó khăn vươn lên lập thân, lập nghiệp; sống nhân ái, có 

trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Nhiều tấm gương thanh thiếu nhi tiêu biểu, 
tài năng trẻ được tuyên dương trên các lĩnh vực đã khẳng định sự cống hiến của thanh 

niên Bình Dương cho xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một bộ phận thanh niên sống 
thiếu ý thức rèn luyện, có lối sống thực dụng, vi phạm pháp luật, vướng vào tệ nạn xã 
hội. 

Thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân quan tâm đến việc tăng lương, việc 
làm, nhà ở, việc học của con em, quan tâm tình hình giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ 

đời sống hàng ngày, vấn đề vui chơi, giải trí sau giờ làm việc. Thanh niên nông thôn quan 
tâm các chính sách khuyến nông, nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, chuyển đổi 
ngành nghề phù hợp. Thanh niên trên địa bàn đô thị với những vấn đề đặt ra về nhà ở, lối 

sống đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường. Thanh 
niên Bình Dương đa dạng về thành phần, dân tộc, tôn giáo, tích cực phát huy những giá trị 

truyền thống tốt đẹp, đoàn kết xây dựng quê hương. Thanh niên công chức, viên chức, 
quan tâm đến Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 
đồng thời, mong muốn Nhà nước có những cải cách về chế độ tiền lương, cải thiện môi 

trường làm việc, nâng cao chất lượng cuộc sống. Học sinh, sinh viên quan tâm đến việc cải 
cách giáo dục, nhất là kỳ thi THPT, xét tuyển vào Đại học, cao đẳng; quan tâm tới kỹ năng 

hội nhập và việc làm sau khi ra trường. Thanh niên lực lượng vũ trang luôn rèn luyện bản 
lĩnh, nâng cao tinh thần kỷ luật, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc...  

Trước tình hình đó, được sự chỉ đạo kịp thời của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; sự 

quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy Đảng, chính quyền các 

                                    
1 Theo số liệu từ các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc và Cục Thống kê tỉnh Bình Dương năm 2016. 
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cấp; sự phối kết hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, 

thanh thiếu nhi (TTN) trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khắc phục 
những khó khăn, hạn chế để triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đoàn 
tỉnh Bình Dương lần thứ IX đã đề ra, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm 

hay, góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh ngày càng phát 
triển. 

 
 
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI, NHIỆM 

KỲ 2012 – 2017 
1. Công tác giáo dục của Đoàn 

 Các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện đồng bộ với nhiều đổi 
mới về nội dung, phương thức trên từng mặt công tác, sát thực với điều kiện phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương, gắn với việc thực hiện tốt Chỉ thị 42, ngày 24/3/2015 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 

2030”. Điều đó được thể hiện cụ thể, sinh động qua các nội dung trọng tâm sau: 
 
1.1. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 

BTV Tỉnh Đoàn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các cơ sở Đoàn duy trì thường xuyên 
với hình thức đa dạng gắn với chủ đề từng năm và các đối tượng ĐVTN. Các hoạt động 

làm theo được cụ thể hóa thành hành động cụ thể, các công trình, phần việc thanh niên 
gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị như: mô hình “Sổ vàng, Nhật ký 
làm theo lời Bác”, “Ngày giỗ Bác Hồ”,...cùng các hoạt động: Liên hoan “Thanh niên tiên 

tiến làm theo lời Bác”; Đại hội Công dân trẻ tỉnh Bình Dương; Chương trình “Thắp sáng 
ước mơ tuổi trẻ Bình Dương” trong các đối tượng thanh thiếu nhi; trao tặng 3.500 

quyển Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các cơ sở Đoàn; trang bị 1.017 tủ sách Bác 
Hồ,... Các cấp bộ Đoàn đã tuyên dương được 4.950 gương điển hình tiêu biểu trong việc 

học tập và làm theo lời Bác, qua đó góp phần cổ vũ, động viên TTN tiếp tục rèn luyện, 
phấn đấu và trưởng thành.  

1.2. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Các cấp bộ Đoàn tổ chức triển khai 

với nhiều nội dung phong phú, đa dạng2, phương thức tuyên truyền sáng tạo phù hợp 
với từng đối tượng, gắn với việc học tập các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, 

của Đoàn, tình hình biên giới, hải đảo, thời sự trong và ngoài nước. Các cấp bộ Đoàn đã 
khai thác hiệu quả các kênh thông tin và mạng xã hội do Đoàn quản lý để cung cấp các 
thông tin thời sự, hoạt động Đoàn, Hội, Đội đến với ĐVTN. Công tác nắm bắt tình hình tư 

tưởng, định hướng dư luận trong thanh niên được thực hiện thông qua việc duy trì hoạt 
động đội ngũ Báo cáo viên - Tuyên truyền viên (BCV-TTV). Việc phản biện, đấu tranh với 

các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch bước đầu có nhiều phương thức phù hợp 
với từng đối tượng đoàn viên, TTN. Công tác khảo sát nhu cầu, tâm tư nguyện vọng, các 
vấn đề liên quan đến TTN được quan tâm đầu tư. Trong nhiệm kỳ có gần 80.000 ĐVTN 

được học tập 6 bài lý luận chính trị. 
1.3. Công tác giáo dục truyền thống: Các cấp bộ Đoàn đã chủ động tuyên 

truyền ý nghĩa các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng của Đảng, đất nước, của tổ chức 
Đoàn – Hội – Đội, của tỉnh, ngành nghề, địa phương, đơn vị. Các hoạt động được thực 

                                    
2 Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hội nghị Báo cáo viên – Tuyên truyền viên hàng quý, Diễn đàn 

”Đảng với Thanh niên, Thanh niên với Đảng”, “Nghe thanh niên nói - Nói thanh niên nghe”, Diễn đàn rèn luyện theo tấm gương của 

Bác,… 
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hiện đa dạng, tạo ấn tượng, cảm xúc và sức lan tỏa trong TTN như: diễn đàn “Viết tiếp 

nhật ký thế hệ Hồ Chí Minh”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”, 
Hành trình “Tôi yêu Bình Dương”, “Tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng”, MV “Theo bước chân 
những người Anh hùng”, phối hợp với UBND huyện Dầu Tiếng tham mưu xây dựng Đền 

bia tưởng niệm TNXP Bình Dương,…cùng với việc tổ chức các hoạt động thăm hỏi gia 
đình Thương binh, Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), cựu cán bộ Đoàn. Lễ thắp nến 

tri ân các Anh hùng liệt sĩ được duy trì hàng năm, các hoạt động tuyên truyền về biên 
giới, hải đảo...đã thu hút trên 100.000 lượt ĐVTN tham gia3.  

 

1.4. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống: Các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh công 
tác giáo dục hành vi, lối sống, ứng xử của TTN thời đại mới gắn với cuộc vận động “Xây 

dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bình Dương thời kỳ mới”. Công tác phát hiện, tuyên 
dương, nhân rộng các gương điển hình được thực hiện với các chương trình, hoạt động, 
danh hiệu, giải thưởng từ cấp tỉnh đến cơ sở gắn với từng đối tượng TTN, qua đó góp 

phần định hướng các giá trị sống đẹp cũng như củng cố, nâng cao ý thức công dân, tinh 
thần tình nguyện, lòng hiếu học, yêu lao động của thanh thiếu nhi trong tỉnh4. Phong 

trào “Khi tôi 18” với điểm nhấn là “Ngày hội học sinh THPT” tiếp tục được triển khai, với 
nhiều phương thức, nội dung hoạt động đa dạng, thu hút được gần 60.000 lượt học sinh 
tham gia. Các hoạt động xây dựng thói quen tốt trong sinh viên, các diễn đàn thanh 

niên, truyền thông qua mạng xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, đã giúp thanh niên nhận 
thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với cộng đồng và xã hội. 

1.5. Công tác giáo dục kiến thức pháp luật, ý thức công dân và ý thức bảo 
vệ độc lập Tổ quốc cho thanh thiếu nhi: Đã được các cấp bộ Đoàn triển khai thực 
hiện với nhiều phương thức sáng tạo, gắn với nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, góp phần 

xây dựng ý thức “sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật” trong ĐVTN. Việc phối 
hợp giữa Đoàn Thanh niên với các ngành triển khai cho ĐVTN học tập, tìm hiểu về các 

Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến TTN, đặc biệt là các bộ Luật 
mới được duy trì thực hiện thường xuyên. Các cấp bộ Đoàn đã thành lập và duy trì hoạt 

động của các đội hình tư vấn pháp luật cho người dân trong các chiến dịch gắn với việc 
tiếp tục thực hiện các nội dung của Đề án “Nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên 
tỉnh Bình Dương” giai đoạn 2009 – 2013 và giai đoạn 2014 – 2018. Chương trình “Thắp 

sáng ước mơ thanh niên hoàn lương” được phối hợp cùng ngành công an thực hiện hàng 
năm đã góp phần rất lớn trong phòng, chống tội phạm, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 

thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, hỗ trợ thanh niên hoàn lương, thanh 
niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Qua việc thực hiện có 100% đoàn cấp xã 
triển khai, đã giúp đỡ được 1.933 thanh thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ5. 

Với nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, trong nhiệm kỳ qua, các 
cấp bộ Đoàn đã tập trung đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền giáo dục của Đoàn6 

để phù hợp với tình hình thực tiễn và từng đối tượng thanh niên, chú trọng xây dựng các 

                                    
3 Tiêu biểu Đề án “Giáo dục truyền thống cho Thanh Thiếu nhi trên địa bàn TX. Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên”,  các cấp bộ Đoàn 

đã tổ chức phụng dưỡng thường xuyên được 181 Mẹ VNAH, 1.892 chuyến du khảo truyền thống, hành trình về các địa chỉ đỏ, biển, đảo 

quê hương, 41 hoạt động “Thắp nến tri ân”,… 
4 Tiêu biểu: Đại hội Công dân trẻ lần thứ I, Liên hoan “Người con hiếu thảo”, Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ”, Cuộc thi viết “Gương sáng quanh 

tôi”,…qua đó cấp tỉnh: tuyên dương 1.850 gương “Công dân trẻ tiêu biểu”; “Học sinh 3 rèn luyện”; “Sinh viên 5 tốt”; Cán bộ công chức trẻ, giỏi, 

thân thiện, Giải thưởng Tài Năng trẻ, …Các cơ sở Đoàn  tuyên dương: 9.950 gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. 
5 Xây dựng các mô hình như nhóm “Niềm tin”, câu lạc bộ “Vì tương lai”, Chi hội TN cùng tiến,.... Thành lập được 70 CLB thắp sáng niềm tin, 

tiến hành giáo dục và giúp đỡ được 220 thanh niên hoàn lương sau khi mãn hạn tù trở về địa phương có việc làm ổn định. 
6 BTV Tỉnh Đoàn đã ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn theo từng năm, trong đó có hướng dẫn chi tiết về  nội 

dung, hình thức tuyên truyền trực quan trong mỗi năm, đồng thời xây dựng và phát hành bộ logo và các mẫu maket tuyên truyền trực 

quan vào các sự kiện, hoạt động lớn gửi cho các địa phương, đơn vị; 100% các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc thành lập 

được các trang mạng xã hội để truyên truyền cho ĐVTN. 
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gương điển hình tiêu biểu, các mô hình hiệu quả để giới thiệu với thanh niên như: giáo 

dục qua các công trình, việc làm thiết thực, các gương cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên 
tiêu biểu, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Sinh viên 5 tốt, thanh niên hoàn lương, 
gương thiếu nhi vượt khó học giỏi, giới thiệu nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh 

tế giỏi, doanh nhân trẻ tiêu biểu, những cá nhân xuất sắc có ảnh hưởng lớn đối với 
TTN,...; đồng thời tiếp cận và khai thác hiệu quả các phương tiện truyền thông hiện đại, 

xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp với 43 báo cáo 
viên cấp tỉnh và 1.032 BCV – TTV cấp cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, định 
hướng dư luận xã hội trong TTN; thành lập các câu lạc bộ (CLB) sinh hoạt theo sở thích, 

theo lĩnh vực đặc thù; khai thác tốt các kênh thông tin của Đoàn, qua đó có gần 8.000 
tin, bài được các cấp bộ đoàn đăng tải trên các kênh thông tin đại chúng. Đồng thời, 

công tác tuyên truyền miệng của Đoàn tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đã góp 
phần nâng cao nhận thức, tình cảm, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho 
ĐVTN. 

2. Hai phong trào hành động cách mạng  
2.1. Phong trào “Xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”:  

Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã khơi dậy và huy động mạnh mẽ sức 
sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thi đua hoàn thành nhiệm 
vụ chính trị của người ĐVTN tại mỗi địa phương, đơn vị; xung phong đảm nhận hàng 

nghìn công trình, phần việc có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đoàn đã cổ vũ 
và tổ chức cho đông đảo ĐVTN tham gia các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc 

sống cộng đồng, chăm lo an sinh xã hội, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, tham 
gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở những nơi còn khó khăn, tiếp tục 
khẳng định trách nhiệm, vai trò của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” 
được gắn với từng địa bàn, lĩnh vực, từ đó đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình, cách 

làm mới, hiệu quả, cụ thể như sau: 
 

2.1.1. Hoạt động xung kích phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế: Được tập 
trung thực hiện trên các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, cải cách 
hành chính và các phong trào hoạt động trong từng đối tượng thanh niên. Các cấp bộ 

Đoàn đã đảm nhận, thực hiện được 39 công trình thanh niên cấp tỉnh7, 220 công trình 
thanh niên cấp huyện, 8.691 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở, 167 chương 

trình, dự án với tổng trị giá gần 90 tỷ đồng, cụ thể: 
Trong thanh niên nông thôn: Phong trào “Tuổi trẻ Bình Dương chung tay xây dựng 

nông thôn mới”, “Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” được các cấp 

bộ Đoàn phát động, triển khai thông qua các đợt thi đua sản xuất giỏi trong chăn nuôi, 
trồng trọt, kinh tế trang trại; đảm nhận hiệu quả công trình “Nâng bước nông thôn - 

Thắp sáng đường quê”; tuyên truyền bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, lụt 
bão, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, CLB thanh 
niên làm kinh tế giỏi… góp phần xây dựng các xã trong tỉnh từng bước đạt tiêu chuẩn 

nông thôn mới8. 
Trong thanh niên đô thị: Cuộc vận động “Thanh niên Bình Dương tham gia xây 

dựng văn minh đô thị” được tổ chức theo phương thức chọn nội dung, thực hiện theo 

                                    
7 Tiêu biểu: Công trình "Nâng bước nông thôn - Thắp sáng đường quê”; Công trình Vườn cây Công dân trẻ tỉnh Bình Dương; Công trình trao tặng 

Nhà nhân ái cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; Công trình Nhà trọ kiểu mẫu thanh niên, căn phòng mơ ước; Công trình "Ngàn hoa dâng Đảng” 

tại các cơ sở Đoàn trực thuộc; Các công trình thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”,... 
8Các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện được 80km đường “Thắp sáng đường quê”, bê tông hóa, dặm vá, sửa chữa 56km đường giao 

thông nông thôn. 
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từng đợt cao điểm hoặc chiến dịch, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ của từng địa phương, địa 

bàn. Các cấp bộ Đoàn tập trung đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên trong 
đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị, xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và nếp sống văn hóa cho người dân. Kết quả đã ra 

mắt được 427 tuyến đường (hẻm) văn minh “sáng – xanh - sạch - đẹp - an toàn”; thực 
hiện được 1.610 “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”; ra mắt 75 vườn 

hoa “Thanh niên làm theo lời Bác”,…thu hút gần 200.000 lượt TTN tham gia. 
Trong thanh niên công chức, viên chức: Phong trào “3 trách nhiệm” được cụ thể 

hóa với gần 200 mô hình, hoạt động đa dạng như: chương trình “Tuổi trẻ Bình Dương 

chung tay xây dựng Trung tâm hành chính công năng động, thân thiện”, phong trào “Nụ 
cười công sở”,…đã làm thay đổi nhận thức cán bộ, công chức, viên chức trẻ, góp phần 

đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công việc, phát huy tính sáng tạo 
của cán bộ, công chức trong nghiên cứu và hình thành cách ứng xử văn hóa khi giao tiếp 
với người dân tạo nên hình ảnh người cán bộ, công chức trẻ năng động, sáng tạo, giỏi 

nghề, yêu nước.  
Trong thanh niên công nhân: Phong trào thi đua “Bốn nhất”, “Ôn lý thuyết, luyện 

tay nghề”,“Cải tiến hợp lý hóa sản xuất” tiếp tục được duy trì trên các công trình, sản 
phẩm trong sản xuất, kinh doanh9, trong đó nổi bật là việc triển khai phát động 2 phong 
trào “Thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi, xung kích bảo vệ tài sản” và phong trào “Cải 

tiến – Tiết kiệm” tại các cơ sở Đoàn trực thuộc; chương trình “Thắp sáng ước mơ TNCN, 
thanh niên xa quê”, mô hình bán hàng giá gốc hàng tháng của Đoàn công ty May mặc 

Bình Dương (trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh); mô hình Phiên chợ cuối tuần của 
Hội LHTN VN tỉnh,… đã tạo môi trường thuận lợi để TNCN phát huy tính sáng tạo, thi đua 
hoàn thành công việc đúng và vượt kế hoạch đề ra, góp phần cùng doanh nghiệp ổn 

định và phát triển.   
Trong thanh niên trường học: phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học 

sinh 3 rèn luyện”10, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thi đua dạy tốt - học tốt” gắn với các cuộc thi 
Olympic môn học, chuyên ngành, các hội thi tay nghề, cuộc thi nghiên cứu khoa học, hội 

nghị khoa học trong ĐVTN khu vực trường học cùng với hoạt động sôi nổi của các Câu 
lạc bộ học thuật đã góp phần đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, xây dựng môi 
trường giáo dục chủ động, thân thiện, sáng tạo và định hướng lối sống, nghề nghiệp cho 

HSSV, đồng thời, phát huy được khả năng, trí tuệ của thanh niên trong sự nghiệp Công 
nghiệp hóa – Hiện đại hóa (CNH-HĐH) tỉnh nhà. 

Trong thanh niên lực lượng vũ trang: Các phong trào “Thanh niên Quân đội vươn 
tới những đỉnh cao”, “Tuổi trẻ Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, 
“Liên quân 3 màu áo” đã phát huy được tinh thần xung kích, vượt khó, đoàn kết, tình 

nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ khối lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 
tại đơn vị, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trong toàn tỉnh. 

Công tác quốc tế thanh niên và các hoạt động hội nhập quốc tế: Nhiệm kỳ qua 
đánh dấu bước phát triển mới trong công tác quốc tế thanh niên của tỉnh. Quan hệ hợp 
tác, giao lưu giữa tuổi trẻ Bình Dương với các tỉnh, thành phố của các nước trong và ngoài 

khu vực Đông Nam Á được tăng cường thông qua các hoạt động tình nguyện, giao lưu, 
trao đổi kinh nghiệm và hợp tác, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Các nội dung giáo dục về 

tình hình quốc tế, kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế, lễ tân 
ngoại giao được các cấp bộ Đoàn chú trọng thực hiện thông qua việc sử dụng các kênh 

                                    
9 Các cơ sở Đoàn đã tham mưu tổ chức tuyên dương được 83 Người thợ trẻ giỏi tại địa phương, đơn vị; 38 cuộc thi tay nghề cho 4.814 

TNCN; giới thiệu 220 ý tưởng sáng tạo, đề tài, chuyên đề, công trình của ĐVTN tỉnh; 58 đề tài Trung ương, cấp tỉnh, …làm lợi cho Nhà 

nước hơn 10 tỷ đồng. 
10 Kết quả đã tuyên dương được 283 gương “Học sinh 3 rèn luyện”, 886 gương “Sinh viên 5 tốt” các cấp,… 
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thông tin tuyên truyền của Đoàn – Hội – Đội, các Hội nghị BCV - TTV hàng quý, các lớp 

tập huấn cán bộ Đoàn các cấp, các bộ tài liệu sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội hàng 
tháng,...Bên cạnh đó, phong trào học ngoại ngữ trong cán bộ, ĐVTN đã được các cấp bộ 
Đoàn triển khai tích cực với việc thành lập được gần 50 Câu lạc bộ ngoại ngữ,…thu hút sự 

tham gia của gần 3.000 ĐVTN yêu thích ngoại ngữ, trong đó nổi bật là Câu lạc bộ Tiếng 
Anh, Câu lạc bộ hữu nghị thanh niên Việt – Nhật trực thuộc Hội LHTN Việt Nam tỉnh, tổ 

chức các cuộc thi tranh luận Tiếng Anh, Hội thi cán bộ Đoàn với Tiếng Anh (định kỳ 2 
năm/lần) cho Cán bộ Đoàn, ĐVTN,...Với những kết quả trên, công tác quốc tế thanh niên 
của tỉnh đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá cao và Đoàn Thanh niên tỉnh đã 

vinh dự được nhận giải thưởng là một trong 10 tổ chức thanh niên xuất sắc ASEAN năm 
2016. 

 
2.1.2. Hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng:  Phong trào 

“Thanh niên tình nguyện” có bước phát triển mạnh, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của xã 

hội. Hàng năm, Đoàn đã tham mưu triển khai hiệu quả các hoạt động: Tháng Thanh 
niên, Tháng công nhân và Tuần Lễ TNCN Bình Dương, Hoạt động Hè, Chiến dịch thanh 

niên tình nguyện Xuân và Hè với các chương trình hoạt động tiêu biểu như: Dự án “Hoa 
Dướng Dương”, “Chuyến xe nghĩa tình – San sẻ yêu thương”, mô hình “CLB Ngân hàng 
máu sống”, Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác – Tình nguyện vì sức khỏe cộng 

đồng”, “Hành trình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi”, Ngày hội “Áo trắng tình 
nguyện”, Ngày hội “Tết yêu thương, xuân tình nguyện”, Liên hoan “Đội tuyên truyền thanh 

niên” về phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, dân số kế hoạch hóa gia đình; tổ chức 
các đội hình thanh niên tình nguyện của tỉnh sang hoạt động tại tỉnh Champasak (nước 
CHDCND Lào), Kampong Thom, Siem Reap (Vương quốc Campuchia),... thu hút gần 

200.000 lượt ĐVTN tham gia với giá trị hỗ trợ trên 5 tỷ đồng/năm, góp phần tạo bước 
chuyển mới về vai trò xung kích của tuổi trẻ Bình Dương đối với cộng đồng. 

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được triển khai với chương trình Tiếp sức mùa 
thi và các chiến dịch: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh – 

Liên quân 3 màu áo. Các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện thường xuyên, tình 
nguyện quốc tế được triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, 
huy động được sức mạnh của xã hội, trong đó, thanh niên luôn giữ vai trò nòng cốt. Các 

hoạt động tình nguyện đột xuất tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng 
cứu tai nạn giao thông được triển khai kịp thời. Đối tượng tham gia hoạt động tình 

nguyện khá đa dạng, thông qua hoạt động đã tập hợp những nhóm thanh niên tình 
nguyện tự phát, các đối tượng thanh niên chưa ham thích hoạt động của Đoàn cùng 
tham gia. 

 
2.1.3. Hoạt động xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an 

toàn xã hội: Đã được các cấp bộ Đoàn tổ chức đa dạng, thu hút đông đảo ĐVTN tham 
gia như cuộc vận động “Vì nghĩa tình biên giới hải đảo”, các hoạt động giao lưu, kết 
nghĩa với các đơn lực lượng vũ trang, các tỉnh biên giới để nâng cao nhận thức về chủ 

quyền biên giới, hải đảo, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thiết thực góp 
phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và thanh 

thiếu nhi vùng biên giới, hải đảo. Trong đó nổi bật là Chương trình “Tuổi trẻ Bình Dương 
hướng về biển đảo quê hương”… đã thu hút hơn 10.000 ĐVTN tham gia, ủng hộ gần 3 
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tỷ đồng11, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội về tình yêu, trách nhiệm với quê 

hương, đất nước.  
Phong trào “Đoàn kết 3 lực lượng” được thực hiện qua việc phát huy vai trò nòng cốt 

của thanh niên quân đội, công an và thanh niên trên địa bàn dân cư trong công tác đấu 

tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh tổ quốc và hỗ trợ người dân với 
nhiều mô hình tiêu biểu như: “CLB phòng chống tội phạm, chống cướp giật”, “CLB Hiệp sĩ 

đường phố”, thành lập đội ứng cứu nhanh tai nạn giao thông trên QL1A (TX. Dĩ An), đội 
hình “Vá xe lưu động miễn phí” nhân dịp Rằm Tháng Giêng hàng năm,... cùng các hoạt 
động tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông với trên 800 đợt ra quân tuyên truyền 

về an toàn giao thông, thu hút gần 250.000 lượt thanh thiếu nhi và nhân dân tham gia12. 
Các cơ sở Đoàn đã thực hiện tốt công tác vận động thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự, 

gắn với tổ chức “Hội trại Tòng quân” hàng năm cũng như kịp thời thực hiện tốt công tác hậu 
phương quân đội, góp phần phát huy tính xung kích của thanh niên trong công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

 
2.1.4. Hoạt động xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ: Với nhiều 

hoạt động phong phú mang lại giá trị hữu ích trong công việc và cuộc sống. Điểm nổi bật là 
phong trào “Sáng tạo trẻ” được triển khai rộng rãi ở tất cả các đối tượng, lĩnh vực, địa bàn, đã 
khơi nguồn và thúc đẩy đam mê sáng tạo trong TTN toàn tỉnh. Các cuộc thi, giải thưởng sáng 

tạo trẻ tiếp tục được mở rộng, tạo môi trường, động lực cho TTN thi đua sáng tạo. Năm năm 
qua, các hội thi Tin học trẻ, Tin học khối cán bộ, công chức trẻ, Sáng tạo khoa học kỹ thuật 

dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng,...đã thu hút gần 450 thí sinh, gần 300 ý tưởng sáng 
tạo, đề tài tham gia cấp toàn quốc, cấp tỉnh, cấp trường. Phong trào “Thanh niên Quân đội 
tiến quân vào khoa học và công nghệ”, “Tuổi trẻ Công an nhân dân tiến quân vào khoa học 

công nghệ”; ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; các hội thi tay 
nghề trong công nhân và lao động trẻ; hội thảo kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y; hội nghị 

khoa học sinh viên, giảng viên trẻ các trường đại học, cao đẳng khối ngành nông - lâm - ngư 
- thủy lợi, y - dược, kinh tế, xây dựng, công nghệ được ĐVTN thực hiện đều có giá trị kinh tế 

và đạt được nhiều giải thưởng ở các cấp13. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện tốt 
Kết luận số 08, ngày 21/5/2014 của BTV Trung ương Đoàn về “Một số giải pháp đẩy mạnh 
công tác Tài năng trẻ của Đoàn, giai đoạn 2014 - 2017”, gắn với việc sử dụng có hiệu quả 

Quỹ Tài năng trẻ do Tỉnh Đoàn và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đồng sáng lập. Kết quả đã tuyên 
dương được 83 gương “Người thợ trẻ giỏi”, 37 Tài năng trẻ các cấp. 

 
2.1.5. Hoạt động xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu: Công tác 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho TTN và người dân trong tỉnh 

được tổ chức thường xuyên hơn, gắn với việc triển khai các hoạt động tình nguyện. Đoàn đã 
vận động và tổ chức cho hơn 5.000 lượt ĐVTN tham gia trồng hơn 51.000 cây xanh, thành 

lập được 150 đội hình bảo vệ môi trường, với 5.563 ĐVTN tham gia. Nhiều mô hình thiết 
thực tại cộng đồng trong bảo vệ môi trường được nhân rộng như: mô hình “Đại lộ Bình 
Dương xanh”, “Vườn cây công dân trẻ”, “Vỉa hè sạch - Góc phố đẹp”, “Vườn hoa 

thanh niên”, “Một giờ vàng tiết kiệm điện”,... góp phần bảo vệ môi trường sống, mỹ 

                                    
11 Nhiều công trình, phần việc thiết thực được thực hiện như: lắp đặt “Trạm lọc nước tinh khiết” cho Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2; xây dựng 

“Sân chào cờ và đường dẫn lên cột cờ” tại Đảo Cù Lao Xanh (Bình Định), khuôn viên cột cờ Lũng Bô (Lào Cai), khu vui chơi giải trí cho thanh 

thiếu nhi và khu nhà vệ sinh công cộng (huyện đảo Phú Quý),... Các cơ sở Đoàn trực thuộc đã thực hiện được 3.175 công trình, phần việc hướng về 

biên giới, hải đảo, thu hút gần 20.000 lượt tham gia với tổng kinh phí thực hiện hơn 10 tỷ đồng. 
12 Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã thành lập 614 đội hình với 99.606 thanh niên tình nguyện tuyên truyền pháp luật và tham gia tự quản 295 km đường, 

245 cổng trường an toàn, 03 điểm bảo vệ giao cắt đường sắt, 07 bến đò ngang an toàn, 170 chốt giao thông,... 
13Trong nhiệm kỳ đã có 259 công trình, đề tài NCKH; 73 giải pháp sáng tạo do ĐVTN-HSSV thực hiện. Tiêu biểu các đề tài đạt giải cấp 

TW như: Mô hình phục vụ học tập kỹ năng Marse, Bảng tính tan thông minh các muối, dùng phân tích hồi quy,.... 
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quan đô thị và nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, ứng 

phó với biến đổi khí hậu trong TTN. 
 
2.2. Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”:  

2.2.1. Phong trào đồng hành với thanh niên trong học tập: Thật sự trở thành phong 
trào thiết thực, hiệu quả góp phần tham gia xây dựng môi trường học đường lành mạnh, 

trường học thân thiện - học sinh tích cực, tạo môi trường rèn luyện, thi đua học tốt cho 
HSSV; tổ chức các hoạt động tập hợp, kết nối, đồng hành và phát huy vai trò của đội ngũ 
giảng viên, giáo viên trẻ. Thông qua các phong trào do Đoàn, Hội tổ chức “Khi tôi 18”, “Học 

sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” đã giúp thanh niên thi đua học tập tốt. Trong nhiệm kỳ, 
các cấp bộ Đoàn đã tổ chức trao giải thưởng Tài Năng trẻ, Đoàn Thị Liên, Hồ Văn Mên, học 

bổng “DTL – Thắp sáng ước mơ sinh viên Bình Dương”, “Tiếp sức đến trường”, “Vsip dành 
cho sinh viên”,... cho gần 8.000 ĐVTN-HSSV có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, trị 
giá gần 9 tỷ đồng. Hoạt động của các CLB, đội, nhóm học thuật được củng cố, nâng chất. 

Các chương trình hỗ trợ, cổ vũ, khuyến khích thanh niên học tập, Nghiên cứu khoa học, 
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tiếp tục phát huy hiệu quả. Đồng thời, các cấp bộ 

Đoàn tiếp tục triển khai tốt Đề án “Phổ cập và nâng cao kiến thức tin học cho thanh niên và 
cán bộ Đoàn, Hội, Đội tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2015”14,... đã giúp cho ĐVTN có 
nhiều cơ hội được học tập, tiếp cận nhanh với công nghệ thông tin. 

2.2.2. Phong trào đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm: Là 
một trong những hoạt động nổi bật, thiết thực, thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn là 

người bạn chăm lo, hỗ trợ thanh niên. Các cấp bộ Đoàn đã tăng cường hoạt động truyền 
thông cho cán bộ, ĐVTN về học nghề, lập nghiệp, đồng thời triển khai tốt các hình thức hỗ 
trợ về nguồn vốn vay, giới thiệu cho thanh niên vay vốn nước sạch, vốn học tập và làm kinh 

tế theo chương trình vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 12015. Đồng thời, thực hiện 
Đề án 103 về việc “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” và Đề án “Văn phòng tư 

vấn, hỗ trợ và phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016 - 2020”, các cấp bộ 
Đoàn trong tỉnh và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã phối hợp tổ chức sâu rộng các hoạt 

động hướng nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm theo hình thức mới, phối hợp với các tổ chức 
liên quan hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp; khuyến khích, vận động thanh niên chủ 
động tự tạo việc làm, giúp nhau lập nghiệp. Kết quả đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 

9.726 thanh niên, đào tạo nghề cho 14.200 ĐVTN,…Nổi bật trong nhiệm kỳ là việc xây 
dựng và khánh thành Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh, xây 

dựng ngân hàng dữ liệu “Sinh viên 5 tốt” – “Học sinh 3 rèn luyện” - “Thông tin từ doanh 
nghiệp”, tổ chức Ngày hội Nguồn nhân lực trẻ, trao tặng nguồn Quỹ “Hỗ trợ thanh niên xa 
quê có hoàn cảnh khó khăn” cho TNCN với tổng trị giá gần 200 triệu đồng...Ngoài ra, 

công tác đúc kết, nhân rộng các mô hình làm kinh tế hiệu quả và tuyên dương các 
gương điển hình doanh nhân trẻ xuất sắc, thanh niên làm kinh tế giỏi được quan 

tâm tổ chức, qua đó góp phần khuyến khích, cổ vũ khát vọng vươn lên làm giàu, 
khẳng định bản thân của thanh niên. 

2.2.3. Phong trào đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và tinh 

thần: Được triển khai rộng khắp, với các hoạt động thể thao quần chúng được tổ chức sôi 
nổi ở cơ sở. Các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe vị thành niên, phòng chống 

HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội trong thanh niên ngày càng được quan 
tâm. Các hoạt động VHVN được triển khai đa dạng; nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật 

                                    
14 BCĐ Đề án Tin học đã tổ chức được 46 lớp phổ cập tin học, cấp chứng chỉ phổ cập tin học cho 1.468 TNCN; xây dựng mới 12 điểm truy cập 

Internet và phổ biến kiến thức KHCN, trong đó có 03 điểm trên địa bàn xã Nông thôn mới.  
15 Duy trì các tổ xoay vòng vốn, trao vốn không tính lãi với tổng số tiền trên 500 triệu đồng, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm cho 

TNNT (vốn NHCSXH tỉnh) trị giá 133 tỷ đồng. 
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được tổ chức đã tạo được sự quan tâm của xã hội. Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, 

văn hóa tinh thần, đồng hành với TNCN được tăng cường, đặc biệt là hoạt động hỗ trợ TNCN 
có hoàn cảnh khó khăn. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể 
thao, vui chơi, giải trí do Đoàn quản lý từng bước được phát huy, đóng góp quan trọng 

trong việc hỗ trợ thanh niên nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần16. 
 

2.2.4. Phong trào đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội: Có 
nhiều đầu tư, đổi mới về nội dung, hình thức. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn 
đã có nhiều cố gắng trong việc định hướng, trang bị, huấn luyện kỹ năng thực hành xã 

hội cho TTN thông qua các chương trình, khóa đào tạo, trại kỹ năng, lớp tập huấn như: 
“Học kỳ trong quân đội”,“Học kỳ trong công an”, trại hè “Hạt giống từ tâm”, trại hè 

“Teen năng động – học điều hay”... Các cơ sở Đoàn đã chủ động tổ chức các hoạt động 
phù hợp với đặc thù của từng đối tượng TTN. Việc duy trì hiệu quả hoạt động của Hội 
đồng Huấn luyện kỹ năng công tác Đội, Hội LHTN cấp tỉnh được chú trọng thực hiện17. 

 
3. Công tác xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh 

Công tác xây dựng Đoàn trong nhiệm kỳ được quan tâm đẩy mạnh, tạo chuyển 
biến rõ nét về chất lượng cơ sở Đoàn; chất lượng cán bộ Đoàn và đoàn viên được nâng 
lên cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của cán bộ 

Đoàn, ĐVTN cũng như củng cố vững chắc vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong mặt 
trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn 

thể nhân dân, cụ thể: 
3.1. Việc nâng cao chất lượng đoàn viên: Hiện nay, toàn Đoàn có hơn 89.000 

đoàn viên. Chất lượng đoàn viên mới được nâng cao thông qua Chương trình Dự bị đoàn 

viên, Ngày đoàn viên 26/3, các buổi lễ kết nạp Đoàn nhân các sự kiện trọng đại và các 
ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 90.620 đoàn viên mới. Công tác 

quản lý đoàn viên được quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp ở cơ sở như: khuyến 
khích đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú; thành lập các điểm sinh hoạt đoàn viên xa quê; 

thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong từng khối đối tượng; rèn luyện đoàn 
viên ưu tú gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong khối cơ quan,... Với những cố 
gắng của các cấp bộ Đoàn, trong thời gian qua, ý thức chính trị của người đoàn viên 

từng bước được nâng lên, tỷ lệ đoàn viên trung bình, yếu giảm 10% so với đầu nhiệm 
kỳ. 

  
3.2. Việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn: Tiếp tục triển khai thực hiện 

Kết luận số 10-KL/TWĐTN-BTC ngày 29/7/2014 của BTV Trung ương Đoàn về “Một số giải 

pháp nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của chi đoàn tại địa bàn dân cư”; chủ 
động thiết kế, tổ chức các phong trào, mô hình mới trong sinh hoạt chi đoàn để thu hút 

đoàn viên tham gia như: mô hình “Chi đoàn 4 chủ động” tại các cơ sở Đoàn nông thôn, mô 
hình “Chi đoàn, chi hội chủ động sinh hoạt” tại địa bàn có đông TNCN, mô hình đưa cán bộ 
cấp xã về làm Bí thư Chi đoàn khu phố, ấp, mô hình đoàn viên danh dự là Cựu chiến binh,... 

Đồng thời, kịp thời định hướng, tháo gỡ những vướng mắc về cách thức tổ chức và hoạt 
động của các tổ chức Đoàn ở những đơn vị đặc thù, qua đó, chất lượng chi đoàn có chuyển 

                                    
16 Kết quả, trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 2.567  hội thi, hội diễn, liên hoan VHVN; 1.295 hoạt động TDTT, thu hút gần 200.000 

lượt ĐVTN tham gia; xây dựng mới 20 điểm vui chơi cho thiếu nhi cấp huyện và cấp xã; lập 1.230 giỏ sách văn hóa. 
17 Trong nhiệm kỳ đã có hơn 250 bạn đoàn viên, hội viên, Tổng phụ trách Đội được công nhận là Huấn luyện viên cấp I Trung ương, 

trong đó có 35 bạn nằm trong những vị trí dẫn đầu của Trại Nguyễn Chí Thanh, Trại Kim Đồng toàn quốc. 
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biến tích cực, tỷ lệ chi đoàn, cơ sở Đoàn trung bình, yếu giảm so với nhiệm kỳ trước18. Công 

tác phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước gắn với Chương 
trình số 16 của BTV Tỉnh ủy ngày 09/6/2016 về việc “Xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ 
chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, giai đoạn 2016 - 

2020” được các cấp bộ Đoàn tích cực thực hiện19. Bộ máy BCH Đoàn các cấp được kiện toàn 
thường xuyên, kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn theo hướng tinh gọn, hiệu quả 

trong hoạt động.  
 
3.3. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có năng lực, trí tuệ, tâm huyết, đạo 

đức đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới: Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán 
bộ cơ sở, cán bộ mới được bầu vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn, đào tạo cán bộ theo 

chức danh với nội dung, phương thức được đổi mới, sát với yêu cầu nhiệm vụ, trong đó nổi 
bật là việc BTV Tỉnh đoàn tham mưu mở 03 lớp đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị dành 
riêng cho gần 200 cán bộ Đoàn các cấp20. Công tác quy hoạch cán bộ được các cấp bộ 

Đoàn, nhất là ở cấp tỉnh được định kỳ triển khai đảm bảo đúng quy trình. Song song đó, đội 
ngũ cán bộ Đoàn cũng từng bước được chuẩn hóa, trẻ hóa, bảo đảm chất lượng; cán bộ 

Đoàn các cấp tiếp tục nhận được sự tín nhiệm, giới thiệu tham gia vào cơ quan lãnh đạo của 
Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, đảm bảo về độ tuổi theo Quy chế cán bộ Đoàn21. 

 

3.4. Việc nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn: Thực hiện 
thường xuyên hàng năm sát với thực tiễn, góp phần giải quyết kịp thời những khó khăn, 

phát sinh ở cơ sở. Các hoạt động kiểm tra, giám sát định kỳ và theo chuyên đề, đặc biệt là 
công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, Đề án, việc thu, chi đoàn phí, 
việc sử dụng các nguồn quỹ khác của Đoàn trực thuộc và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

được chú trọng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Đoàn ở cơ sở. 
Công tác kỷ luật và thi hành kỷ luật của Đoàn được thực hiện nghiêm túc. Việc tổ chức các 

lớp đào tạo, tập huấn định kỳ cho cán bộ làm công tác kiểm tra - giám sát của Đoàn được 
quan tâm thực hiện. 

 
4. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên  
Việc phát huy vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

đối với tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh được 
chú trọng và thể hiện rõ nét xuyên suốt trong nhiệm kỳ. Hoạt động của 02 tổ chức Hội có 

sự phát triển về quy mô và chất lượng, bám sát thực tiễn của tỉnh, nhiều hoạt động có 
chiều sâu, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, sinh viên trong 
tỉnh. Tổ chức cơ sở Hội được quan tâm củng cố, nâng chất hoạt động bằng nhiều giải pháp 

cụ thể qua từng năm cũng như được duy trì tại tất cả các xã, phường, thị trấn, các trường 
Đại học, Cao đẳng và được thành lập mới tại một số cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trong các 

khu nhà trọ đông TNCN, các doanh nghiệp đông lao động22 . Dấu ấn của nhiệm kỳ là việc 

                                    
18 Kết quả phân loại hằng năm cho thấy, tỷ lệ chi đoàn xếp loại vững mạnh tăng 5%, xếp loại yếu giảm 10%, chi đoàn cơ sở xếp loại yếu giảm 

2%, đoàn cơ sở xếp loại xuất sắc tăng 5 % so với nhiệm kỳ trước. 
19 Kết quả đã thành lập mới được 17 tổ chức Đoàn, 22 chi đoàn, 34 tổ chức Hội, 110 Chi hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. 
20 Trong nhiệm kỳ, BTV Tỉnh Đoàn đã tổ chức được 10 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn – Đội khối trường học, 05 lớp bồi 

dưỡng nghiệp vụ thanh vận, 14 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã phường, thị trấn,…với gần 1.200 cán bộ 

Đoàn được đào tạo. Các cấp bộ Đoàn đã cử gần 2.500 cán bộ đi học lớp Cao cấp LLCT, Trung cấp LLCT, các lớp thạc sỹ, các lớp 

chuyên viên, chuyên viên chính và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh vận, lớp xây dựng Đảng. 
21 Số cán bộ Đoàn tham gia cấp ủy đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, tham gia Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 

chiếm tỷ lệ cao, với 352 cán bộ đoàn các cấp trúng cử vào cấp ủy đảng cùng cấp, 183 cán bộ đoàn các cấp trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp, 265 cán bộ Đoàn được chuyển sang công tác tại cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp.  
22 100% phường, xã, thị trấn có tổ chức Hội LHTN, 5/8 trường ĐH, CĐ có HSV. Các cấp bộ Hội đã tổ chức kết nạp mới 152.680 hội 

viên ; thành lập mới 135 chi hội, CLB, đội, nhóm; 280 chi hội nữ TN nhà trọ, 125 chi đoàn, chi hội ngoài nhà nước. Ủy Ban Hội LHTN 
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thành lập và ra mắt Ủy Ban Hội LHTN Công ty TNHH Điện tử Foster (Việt Nam), trực thuộc 

Hội LHTN tỉnh với hơn 13.000 hội viên, thành lập 07 CLB Kết nối TNCN tại các khu công 
nghiệp, trao tặng 20 “Căn phòng mơ ước”, vận động và công nhận 25 “Khu nhà trọ kiểu 
mẫu thanh niên” tại các khu, cụm công nghiệp có đông TNCN sinh sống,... Các hoạt động 

hỗ trợ, chăm lo cho thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên yếu 
thế,… tiếp tục được quan tâm, chú trọng.23 

 
Bên cạnh đó, Đề án “Đoàn kết tập hợp TNCN tỉnh Bình Dương” giai đoạn 2011- 2015 

và giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục được các cấp bộ Đoàn - Hội triển khai thực hiện và đạt 

được nhiều kết quả nổi bật: đã thành lập và duy trì 3.694 chi hội TNCN/43.000 hội viên, 
các cấp bộ Đoàn cùng với Trung tâm hoạt động thanh niên, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên 

công nhân và Lao động trẻ tỉnh tiếp tục phối hợp triển khai tốt các phong trào, chương 
trình: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Tuần lễ TNCN Bình Dương và Tháng công nhân”, “Phiên chợ 
hàng Việt”, các hoạt động chăm lo Tết cho TNXQ, tư vấn sức khỏe sinh sản, tư vấn pháp 

luật,.... đã góp phần làm cho tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên trong nhiệm kỳ được nâng 
lên, đạt 65%. 

5. Công tác tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, các Đoàn thể nhân dân 
Các cấp bộ Đoàn đã tích cực tham gia ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng 

bộ các cấp, chủ động trong học tập và triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch 

hành động của Đoàn để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng, các Nghị quyết, chương 
trình, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Song song đó, tổ chức Đoàn đã phối hợp với 

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từng bước thực hiện Quyết định số 217-
QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát và phản biện xã hội. Công tác giới thiệu 
đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét, kết nạp tiếp tục được tập trung, bám sát Hướng 

dẫn liên tịch số 02-HD/LT giữa BTV Tỉnh Đoàn và Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong đó chú 
trọng đến đối tượng là sinh viên, công nhân trực tiếp sản xuất, giáo viên trẻ,... Toàn 

Đoàn đã giới thiệu 15.471 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó 6.923 
đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.  

6. Công tác Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu 
niên, nhi đồng 

Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ Chỉ huy Đội TNTP Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 

2017" được Hội đồng Đội các cấp chú trọng triển khai thực hiện, công tác lựa chọn các 
em thiếu nhi tiêu biểu vào Ban Chỉ huy Liên - Chi đội được quan tâm thực hiện. Các cơ 

sở Đội đã chú trọng đầu tư công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ định kỳ cho 
Ban Chỉ huy Liên - Chi đội thông qua việc tổ chức các cuộc thi: Chỉ huy Đội giỏi, Phụ 
trách Sao giỏi,... đã góp phần tăng cường kỹ năng Chỉ huy Đội cho các em. Song song 

đó, thực hiện chương trình “Rèn luyện phụ trách Đội”, Hội đồng Đội tỉnh đã phối hợp tổ 
chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên làm 

tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi các cấp hàng năm; duy trì thường xuyên 
và nâng cao chất lượng hội thi “Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi”, ngày hội “Người 
thanh niên mang khăn quàng đỏ”,... Nghị quyết liên tịch giữa Tỉnh Đoàn và Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc “Tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, quy hoạch và bố trí đầu ra cho cán 

                                                                                                                       
Công ty TNHH Điện tử Foster (Việt Nam) với 13.000 hội viên, thành lập được 07 CLB Kết nối TNCN với hơn 1.000 thanh niên nòng 

cốt tại các doanh nghiệp trong tỉnh; trao tặng 20 “Căn phòng mơ ước” và công nhận được 20 “Khu nhà trọ kiểu mẫu thanh niên” tại các 

khu, cụm công nghiệp có đông TNCN sinh sống; 9/9 huyện, thị, thành phố có CLB Thầy Thuốc trẻ; 05/05 thị xã, thành phố có Hội 

Doanh nhân trẻ. 
23 Ngày hội Sắc màu Lạc Hồng trong thanh niên tôn giáo; Lễ hội Ok Om Bók, Chol Chnam Thmay, Đôn ta của người Khơme; tổ chức 

các hoạt động nhân Tháng chay Ramadan và các ngày lễ trọng của thanh niên người Chăm; tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ 

thanh niên hoàn lương”,... 
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bộ Đoàn, Giáo viên - Tổng phụ trách Đội khối trường học” được triển khai thực hiện có 

hiệu quả đã tạo động lực cho đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội yên tâm công 
tác, tích cực tham gia đóng góp cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại đơn vị.  

Chương trình “Dự bị đội viên” được Hội đồng Đội các cấp nghiêm túc thực hiện và 

triển khai gắn với việc trang bị Sổ theo dõi rèn luyện đội viên và nhi đồng. Chương trình 
“Rèn luyện đội viên” được đổi mới, đạt được những chuyển biến rõ nét. Trong nhiệm kỳ, 

đã kết nạp mới được gần 160.000 đội viên. Hội đồng Đội tỉnh đã xây dựng và triển khai 
hướng dẫn tổ chức thực hiện “Ngày hội Olympic các chuyên hiệu rèn luyện đội viên” và 
chỉ đạo 100% các Liên đội tổ chức “Ngày hội công nhận các chuyên hiệu rèn luyện đội 

viên” hàng năm. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn, Đội đã làm tốt công tác tuyên dương, nhân 
rộng gương điển hình thiếu nhi học tập tốt, rèn luyện tốt. Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh có 

206.368 lượt thiếu niên, nhi đồng đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” các cấp. Hoạt 
động Đội trên địa bàn dân cư được quan tâm, nhất là trong các dịp Hè, đã góp phần thực 
hiện tốt công tác tập hợp, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc thiếu nhi.  

Bên cạnh đó, cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” tiếp tục là hoạt động trọng 
tâm, xuyên suốt trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng của Đoàn các 

cấp. Theo đó, các cấp bộ Đoàn đã tích cực tham mưu với UBND cùng cấp và phối hợp với 
các ban, ngành, đoàn thể các cấp, các doanh nghiệp để huy động các nguồn lực thực hiện 
nhiều hoạt động chăm lo, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện các công 

trình măng non phục vụ học tập, vui chơi, giải trí lành mạnh; các diễn đàn, đối thoại; xây 
dựng các câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ học tập, các mô hình giáo dục kỹ năng; các chương 

trình sinh hoạt hè, đặc biệt là các hoạt động, mô hình chăm lo cho con em TNCN tại các 
khu, cụm công nghiệp như: chương trình “Tặng sách vở - trao yêu thương”, “Lớp học tình 
thương”, “Lồng đèn trao tay – thắp sáng ước mơ”... thông qua đó giúp thiếu niên, nhi đồng 

phát triển toàn diện. Song song đó, việc triển khai Luật Trẻ em và tập huấn kỹ năng tuyên 
truyền phòng chống xâm hại tình dục, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và phòng 

chống đuối nước cho trẻ em đã được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ, 
đã giúp đỡ trên 7.000 lượt thiếu niên, nhi đồng với hơn 1.700 công trình vì đàn em được 

triển khai, trị giá gần 5 tỷ đồng24. Đồng thời, hoạt động của Nhà Thiếu nhi tỉnh và các 
huyện, thị, thành phố ngày càng có nhiều hoạt động bổ ích, thu hút đông đảo các em tham 
gia.  

 
7. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo của Đoàn 

BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tham mưu cho cấp ủy Đảng cùng cấp 
trong chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Đoàn, giao cho Đoàn Thanh niên đảm 
nhận các công trình, phần việc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, 

văn hóa, xã hội tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, đã tham mưu và tham gia thực hiện 
nhiều nội dung theo chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh và đảm 

bảo hoàn thành tốt các nội dung được phân công. Song song đó, công tác phối hợp giữa 
Tỉnh Đoàn với các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh25, cấp ủy các cơ sở Đoàn trực thuộc cũng 
được tập trung thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, chỉ đạo của Tỉnh 

Đoàn và cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Đoàn cấp tỉnh và các cơ sở Đoàn. Công tác 

                                    
24 trong đó, nổi bật là các đơn vị đã tập trung nguồn lực xây dựng 40 Ngôi nhà Khăn quàng đỏ, 20 sân chơi thiếu nhi trên địa bàn dân cư,... 
25 Tỉnh Đoàn đã ký kết quy chế phối hợp công tác với Ủy ban nhân dân tỉnh, kế hoạch liên tịch với 30 sở - ngành, đoàn thể. Ký kết phối hợp hoạt 

động với Tỉnh Đoàn Lào Cai, Đắk Lắk, Bình Phước, huyện ủy Phú Quý (Bình Thuận). Trong đó nổi bật là công tác phối hợp với Sở Nội vụ thực 

hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác Đoàn – Đội khối trường 

học, chương trình “Tiếp sức mùa thi”, Ban An toàn giao thông tinh thực hiện tuyên truyền luật giao thông, tổ chức dạy, cấp bằng lái xe miễn phí cho 

thanh niên; Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện các hoạt động chăm lo cho TNCN; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong thực hiện tư vấn, giới 

thiệu việc làm và các chế độ, chính sách cho trẻ em,... 
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phối hợp, vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ cho các hoạt động của Đoàn các cấp được 

tăng cường, đạt kết quả tốt. BCH, BTV Tỉnh Đoàn đã chú trọng đổi mới việc chỉ đạo, ban 
hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở trong triển khai thực hiện phong trào, đảm 
bảo tính kế hoạch, cụ thể, thực tiễn trong quá trình tổ chức hoạt động. Công tác thi đua, 

khen thưởng được điều chỉnh kịp thời từng năm, đảm bảo thực hiện công khai, đúng quy 
trình, góp phần động viên, khích lệ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN trong tỉnh. Trong 

nhiệm kỳ, đã tuyên dương, khen thưởng cho 2.560 tập thể, 12.580 cá nhân; tham mưu 
trao tặng “Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ” cho 268 cá nhân. 

 

  
  III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 
Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, đặc biệt là trong công 

tác cán bộ nhưng dưới sự chỉ đạo kịp thời của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; sự quan tâm 

chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối, kết 
hợp chặt chẽ của các ban, ngành trong tỉnh, đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐV-TTN trong tỉnh đã 

phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo, khắc phục những khó khăn, hạn chế 
để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ IX, trong đó 
có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra (vượt 7 chỉ tiêu, phụ lục 1), tạo 

động lực thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh ngày càng phát triển. Những đổi 
mới từng bước về nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, sự chủ động trong tham 

mưu các chương trình, Đề án chăm lo và phát huy tính xung kích của thanh niên đã được 
ĐVTN, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện. Trong 
đó, công tác giáo dục của Đoàn được nâng lên, các kênh thông tin truyền thông của Đoàn 

thường xuyên được phát huy, vai trò của đội ngũ BCV-TTV, lực lượng nòng cốt của Đoàn 
được chú trọng. Các hoạt động nhằm phát huy vai trò của thanh niên được triển khai rộng 

khắp trên các lĩnh vực đời sống, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các nhiệm vụ chính 
trị - xã hội của tỉnh, trong đó nổi bật là việc tham gia “Xây dựng Nông thôn mới” và “Văn 

minh đô thị” cùng việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên vì an sinh xã hội, 
cuộc sống cộng đồng trong tỉnh và tại các vùng biên giới, hải đảo,... Công tác phát triển, 
xây dựng tổ chức Đoàn, đặc biệt là việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp, chăm lo 

TNCN và thanh niên đặc thù có chuyển biến và đạt kết quả tích cực. Việc nâng cao chất 
lượng cán bộ Đoàn được quan tâm thực hiện, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy 

hoạch cán bộ. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, 
nhi đồng có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hình thức triển khai và bước đầu đem lại hiệu 
quả thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống quy mô lớn; các chế độ, chính sách 

cho đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội được đảm bảo triển khai thực hiện; các hoạt 
động chăm lo cho thiếu nhi được tổ chức đồng loạt trong toàn tỉnh với nguồn lực huy động 

đa dạng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thiếu nhi. Với những kết 
quả đạt được, tổ chức Đoàn, Hội, Đội của tỉnh 5 năm liền được Trung ương Đoàn, Trung 
ương Hội LHTN, Hội Sinh viên và Hội đồng Đội Trung ương tặng cờ thi đua xuất sắc; nhiều 

tập thể, cá nhân xuất sắc được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.  
2. Hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Hạn chế: 
Các hoạt động giáo dục của Đoàn và các hoạt động phong trào tuy có sự đầu tư 

về nội dung, đổi mới về hình thức nhưng có lúc, có nơi vẫn chưa chú trọng chiều sâu, 

còn dàn trải, chưa thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia một cách bền vững. Công tác 
nắm bắt tư tưởng, tình hình thanh niên có lúc chưa kịp thời. Tình hình vi phạm pháp 

luật, nhất là Luật Giao thông đường bộ trong thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng. 
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Các chương trình hành động khơi sức sáng tạo của ĐVTN trong nghề nghiệp, việc 

làm, khởi nghiệp chưa nhiều và hiệu quả đạt được chưa cao. 
Công tác xây dựng tổ chức Đoàn - Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, công 

tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là TNCN vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu đặt ra; tỷ lệ 

tập hợp thanh niên chưa đạt kết quả cao; việc duy trì sinh hoạt chi đoàn, chi hội trên địa 
bàn dân cư có nơi còn hình thức, chưa thường xuyên; Hoạt động của một số đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn tuy có đổi mới nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của thanh 
thiếu niên, có đơn vị còn nhiều sai sót. 

Mặc dù có chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tuy nhiên 

công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách kế 
thừa còn chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn một số đơn vị chưa quan tâm đến công tác quy 

hoạch cán bộ. BTV, Thường trực Tỉnh Đoàn nhiều giai đoạn chậm được củng cố, kiện 
toàn. Có trường hợp cán bộ Đoàn còn thiếu gương mẫu, vi phạm pháp luật. Một số Đoàn 
cấp huyện, cấp xã gặp nhiều khó khăn về nhân sự đầu vào lẫn đầu ra. 

Công tác kiểm tra, giám sát ở một số nơi chưa được tổ chức thường xuyên, các 
hoạt động sau kiểm tra, giám sát như đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, đề xuất giải 

pháp cho công tác chỉ đạo còn chưa kịp thời.  
 Việc triển khai một vài nội dung, chương trình và chỉ tiêu được xác định trong Nghị 

quyết Đại hội Đoàn Tỉnh chưa đạt kết quả cao như: tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên hàng 

năm; việc giới thiệu đoàn viên ưu tú là thanh niên công nhân cho Đảng xem xét, kết nạp; 
việc giới thiệu HSSV là đoàn viên ưu tú cho Tỉnh tuyển chọn, đào tạo cán bộ nguồn,…(có 

phụ lục kèm theo). 
2.2. Nguyên nhân: 
Công tác giáo dục vẫn còn thiếu tính dự báo, thiếu kiên trì trong triển khai các giải 

pháp, mô hình mới để thu hút sâu rộng sự tham gia của ĐVTN. Một vài cơ sở Đoàn chậm đổi 
mới nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động theo nhu cầu, nguyện vọng, các xu hướng 

mới nên chưa có giải pháp phù hợp trong từng đối tượng ĐVTN. 
  Công tác cán bộ Đoàn có lúc, có nơi chưa chặt chẽ trong các khâu đánh giá, bố trí, 

luân chuyển, chưa xây dựng được đội ngũ kế thừa; đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở mặc 
dù thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ thanh vận nhưng do 
luân chuyển nhanh, đa số là cán bộ mới, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nên còn hạn 

chế trong việc cụ thể hóa các chương trình, hoạt động của đoàn cấp trên phù hợp với 
thực tế của địa phương, đơn vị. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số ủy viên BCH, BTV Tỉnh Đoàn còn thiếu sâu 
sát, một số nội dung chưa kịp thời kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút 
kinh nghiệm dẫn đến chất lượng và hiệu quả hoạt động ở một số mặt công tác chưa cao 

cũng như việc triển khai thực hiện một số chương trình, chỉ tiêu cấp tỉnh còn thiếu tính 
chủ động và quyết liệt. 

 
 
IV. MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÚT RA 

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và 
Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017, có thể rút 

ra một số kinh nghiệm cơ bản sau: 
Một là, Việc tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, hoạt 

động trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phải trên cơ sở bám sát định 

hướng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với công tác 
kiểm tra, giám sát để kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương, khen thưởng các 

gương điển hình tiên tiến và chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, qua đó xác định các giải 
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pháp, hướng đi mới phù hợp với thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 

của tỉnh trong tình hình mới. 
Hai là, Thường xuyên nắm bắt, hiểu được nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, 

những biến động trong xã hội ở từng thời điểm cụ thể để kịp thời có những nội dung và 

phương thức giáo dục thanh thiếu niên phù hợp.  
Ba là, Tổ chức triển khai phong trào hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu ở từng 

địa phương, đơn vị. Tránh tổ chức dàn trải nhằm tận dụng tốt nguồn lực của cơ sở để 
mỗi hoạt động của Đoàn phải thực sự là một hoạt động nổi bật, hình thành nên một xu 
hướng tích cực, để lại ấn tượng tốt đẹp trong thanh thiếu nhi và xã hội.  

Bốn là, Công tác cán bộ là khâu quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với phong 
trào và tổ chức. Trong đó, chú trọng công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ; cần tham 

mưu kịp thời cho cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách để nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần cho cán bộ Đoàn, qua đó thu hút tốt nguồn nhân lực có trình 
độ, kỹ năng, tâm huyết cho tổ chức Đoàn; Tăng cường lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự 

nghiệp theo quy chế và quy định của pháp luật, xây dựng bộ máy tinh gọn, nhân sự 
năng động, có tâm, có tầm để phát huy công năng, vai trò và tính tự chủ của đơn vị sự 

nghiệp.  
Năm là, Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành để xây dựng và tạo cơ chế, điều 

kiện, nguồn lực đảm bảo cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đẩy mạnh xã hội 

hóa các sinh hoạt của thanh thiếu nhi ở các thiết chế do Đoàn quản lý. 
 

 
 

PHẦN THỨ HAI: 

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI KHÓA X, 
NHIỆM KỲ 2017 - 2022 

------------------ 
 

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THANH NIÊN TỈNH  
Hiện nay, Bình Dương có hơn 01 triệu thanh niên, chiếm hơn 50% tổng số dân của 

Tỉnh và vẫn tiếp tục có sự gia tăng về số lượng trong thời gian tới, trong đó tỉ lệ thanh niên 

nhập cư sẽ cao hơn thanh niên địa phương, đây là lực lượng góp phần quan trọng vào sự 
phát triển của Tỉnh. Trong 05 năm tới, thanh niên Bình Dương đứng trước nhiều cơ hội và 

thách thức đan xen, nhiều xu hướng, vấn đề lớn trên thế giới và trong nước tiếp tục tác 
động mạnh mẽ đến nhận thức, hành động của thanh niên như: xu hướng toàn cầu hóa, hội 
nhập quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự phát triển 

của chủ nghĩa khủng bố cực đoan, các vấn đề về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, vệ 
sinh an toàn thực phẩm, tình hình tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, tình hình biên giới, biển 

đảo; sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và mạng xã hội sẽ được các thế 
lực thù địch tận dụng để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” chống phá Đảng, Nhà nước 
và chế độ XHCN; cùng với các trào lưu, lối sống xa lạ với truyền thống văn hóa dân tộc tiếp 

tục xuất hiện,... 
Với những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực sau 20 năm phát triển, Bình Dương 

tiếp tục sẽ là một trong những trong những tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, cơ cấu 
kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp - dịch vụ gắn với quá trình đô thị 
hóa và nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, Tỉnh tiếp tục có những 

chủ trương, chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế bền vững, xây dựng chính quyền 
thân thiện, hiệu lực và hiệu quả, xây dựng thành phố thông minh, tiếp tục nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần của người dân. Những thay đổi mạnh mẽ về kinh tế-xã hội sẽ 
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trực tiếp tác động mạnh mẽ đến nghề nghiệp, việc làm, học tập, vui chơi giải trí của thanh 

niên. Với chính sách đầu tư thông thoáng, minh bạch, Tỉnh sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp 
trong và ngoài nước, người lao động đến đầu tư, làm việc, góp phần tạo nhiều nghề mới 
và việc làm cho thanh niên; từ đó lao động trong độ tuổi thanh niên, HSSV, trí thức trẻ từ 

các địa phương khác sẽ đến Bình Dương để học tập, làm việc và sinh sống ngày càng 
đông. Tỷ lệ công nhân trong độ tuổi thanh niên tiếp tục tăng mạnh. Thanh niên Bình 

Dương ngày càng đa dạng về thành phần, đối tượng, trình độ, văn hóa, nghề nghiệp, việc 
làm, dân tộc, tôn giáo… Đây sẽ là nguồn lực quan trọng tham gia phát triển kinh tế - xã 
hội của Tỉnh và là lực lượng sống có lý tưởng, trách nhiệm, chủ động lập thân, lập nghiệp, 

có ý thức cao trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc nếu được Đoàn Thanh niên tập hợp và tổ 
chức. Tuy nhiên, bên cạnh đó sẽ vẫn còn một bộ phận thanh niên sống thực dụng; yếu kỹ 

năng, tay nghề, ngoại ngữ, dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội và dễ vi phạm pháp luật.  
Tình hình đó, đòi hỏi công tác Đoàn cần phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, 

phương thức, mô hình giáo dục và tổ chức hoạt động để đoàn kết, chăm lo cho các đối 

tượng thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân. Mỗi cán bộ Đoàn phải không ngừng 
rèn luyện bản lĩnh, tác phong, sáng tạo, xung kích tham gia các hoạt động phát triển 

kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn trật tự an toàn xã hội nhằm thu hút 
đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. 

 

II. MỤC TIÊU 
Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động công tác Đoàn và phong trào 

TTN nhằm xây dựng thế hệ thanh niên Bình Dương có lý tưởng cách mạng, có lối sống 
văn hóa, giàu lòng yêu nước, có sức khỏe, bản lĩnh, tri thức, làm chủ khoa học công 
nghệ hiện đại, sẵn sàng hội nhập và xung kích xây dựng quê hương, đất nước. Qua các 

chương trình, phong trào thiết thực để khẳng định Đoàn thanh niên các cấp là đội dự bị 
tin cậy của từng Đảng bộ, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm 

lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phát huy tinh thần xung 
kích, sáng tạo của tuổi trẻ trên tất cả các lĩnh vực góp phần xây dựng Bình Dương trở 

thành thành phố thông minh. 
* Để thực hiện mục tiêu trên, Đoàn Thanh niên các cấp tập trung thực 

hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm: 

Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nhất 
là đội ngũ cán bộ chuyên trách đương nhiệm và kế thừa từ cơ sở, có đủ tiêu chuẩn về 

phẩm chất, năng lực và tâm huyết, tập hợp được đông đảo ĐVTN trong sự nghiệp xây 
dựng Bình Dương trở thành thành phố thông minh. 

Đa dạng hóa các phương thức đoàn kết, tập hợp, chăm lo cho thanh niên, nhất là 

TNCN tại khu nhà trọ, khu nhà ở xã hội, trong các doanh nghiệp; chủ động phối hợp và tổ 
chức các chương trình đồng hành, chăm lo cho TNCN, tạo sự chuyển biến rõ nét về cách thức, 

mô hình tập hợp TNCN, nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp TNCN Bình Dương. 
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, kết nối các nguồn lực; phát 

huy hiệu quả tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tất cả các lĩnh vực, 

trọng tâm là tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và nâng cao chất 
lượng nông thôn mới. 

 
III. KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG  
 “Tuổi trẻ Bình Dương đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển” 

 
IV. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ CÁC ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH  

1. Hệ thống chỉ tiêu 
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1.1. 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt, 80% thanh niên được 

tuyên truyền các Nghị quyết, chỉ thị, chủ trương lớn của Đảng, của Đoàn; các chính 
sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến thanh niên. 

1.2. Mỗi Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc: (1) có ít nhất 2 mô hình 

hoạt động hiệu quả trong công tác giáo dục TTN và có khả năng được triển khai nhân 
rộng; (2) triển khai ít nhất 1 công trình thanh niên cấp huyện gắn với nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị; (3) tham mưu, vận động hoặc phối hợp 
đảm bảo ở mỗi xã, phường, thị trấn, khu vực đông dân cư có ít nhất 01 điểm (khu) vui 
chơi cho TTN hoạt động hiệu quả.  

1.3. 100% Đoàn xã, phường, thị trấn: (1) xây dựng, phát huy hiệu quả lực lượng 
nòng cốt chính trị của Đoàn; (2) có ít nhất 01 mô hình hiệu quả tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ 

thanh niên khó khăn; (3) hàng năm, mỗi đơn vị giúp đỡ, hỗ trợ, cảm hóa được ít nhất 01 
TTN chậm tiến; (4) hàng năm, mỗi Đoàn xã có công trình, phần việc thanh niên hiệu quả 
tham gia xây dựng nông thôn mới; mỗi Đoàn phường, thị trấn có công trình, phần việc 

thanh niên tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. 
1.4. Tư vấn hướng nghiệp cho ít nhất 25.000 ĐVTN, HSSV; trực tiếp và phối hợp 

giới thiệu việc làm cho ít nhất 5.000 thanh niên. 
1.5. Phấn đấu hỗ trợ ít nhất 10 đề tài nghiên cứu khoa học, dự án, ý tưởng sáng 

tạo khởi nghiệp của thanh niên được ứng dụng vào thực tiễn. 

1.6. Trồng mới 25.000 cây xanh. 
1.7. Kết nạp 80.000 đoàn viên mới. 

1.8. Giới thiệu ít nhất 9.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu có ít 
nhất 6.500 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú. 

1.9. Phấn đấu tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt ít nhất 65%. 

1.10. Thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt chỉ 
tiêu theo Chương trình 16-Ctr/TU, ngày 09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình 

Dương về việc “Xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các 
doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020” và Đề án "Đoàn kết, tập 

hợp thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020”. Trong đó, phấn đấu 
thành lập mới ít nhất 100 tổ chức Đoàn - Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà 
nước; có ít nhất 10 điểm sinh hoạt ĐVTN xa quê và 10 CLB Kết nối Thanh niên công 

nhân hoạt động hiệu quả. 
 

2. Các Đề án, chương trình, công trình 
- Đề án "Hỗ trợ thanh niên, học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học và công 

nghệ” giai đoạn 2018 - 2022. 

- Chương trình phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các hoạt động 
hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. 

 - Tiếp tục thực hiện các đề án đã được phê duyệt: Đề án “Đoàn kết, tập hợp thanh 
niên công nhân tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016 - 2020”; Đề án “Văn phòng tư vấn, hỗ trợ và 
phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016 - 2020”;  Đề án “Nâng cao nhận thức 

pháp luật cho thanh niên tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2014 - 2018”. 
- Vận động trao tặng ít nhất 100 căn Nhà Nhân ái, Nhà Khăn quàng đỏ, Nhà Tình 

bạn, Căn phòng mơ ước cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.  
 
V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Công tác giáo dục 
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục 

trong các khối đối tượng, tập trung cho thanh niên công nhân, HSSV, thanh niên dân 



50 www.tuoitrebinhduong.vn ttbd.vn@gmail.com 

 

tộc, tôn giáo; thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên hoàn lương. Nội dung công 

tác giáo dục của Đoàn phải đa dạng, bám sát định hướng của Đảng, Đoàn cấp trên, nhu 
cầu thanh niên và tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt gắn với xu hướng phát triển đô thị 
của Tỉnh, giáo dục và phát huy vai trò của ĐVTN tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, 

văn minh đô thị; kết hợp tốt các nội dung, hình thức giáo dục; gắn trang bị kiến thức với 
trải nghiệm thực tiễn, giáo dục thông qua hành động, qua các tấm gương người tốt việc 

tốt; phát huy hiệu quả các kênh thông tin và mạng xã hội do Đoàn quản lý; ứng dụng 
mạnh mẽ khoa học công nghệ, các hình thức, phương tiện giáo dục hiện đại, góp phần 
xây dựng thế hệ thanh niên có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, xung kích, sáng tạo, 

hội nhập và phát triển tốt. 
1.1. Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết 
Trung ương 4 của BCH Trung ương Đảng khóa XII:  

Đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền, gắn việc học và làm theo Bác 

trong tất cả các mặt, các chương trình, hoạt động của Đoàn, thường xuyên tổ chức tốt các 
hội nghị, tọa đàm, diễn đàn, hội thi, liên hoan, kể chuyện, sơ, tổng kết chuyên đề… về tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, 
làm trước của cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp. Thường xuyên phát hiện, tôn vinh, tuyên 
dương và nhân rộng các gương điển hình làm theo Bác. Tiếp tục thực hiện chương trình 

“Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bình Dương”, Liên hoan “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, 
“Ngày giỗ Bác Hồ”, Đại hội Công dân trẻ Bình Dương, trao tặng các tủ sách, đầu sách về 

Bác Hồ; tăng cường các chuyên trang, chuyên mục về Bác Hồ với TTN trên các kênh thông 
tin đại chúng .v.v..  

1.2. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:  

Đổi mới hình thức tuyên truyền, học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, 6 bài học lý luận chính trị, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn bằng các 

hình thức trực quan sinh động, làm cho lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, yêu CNXH ngày 
càng lớn mạnh trong nhận thức và hành động của TTN; chủ động phối hợp với các ngành, 

đoàn thể tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho TNCN, góp phần xây dựng giai cấp 
công nhân Bình Dương ngày càng vững mạnh.  

Thường xuyên nắm bắt tư tưởng, xu hướng của thanh niên, kịp thời thông tin, định 

hướng dư luận xã hội trong thanh niên thông qua các hoạt động của Đoàn; tập trung nắm 
bắt tình hình trong TNCN, sinh viên, thanh niên địa bàn dân cư để kịp thời tham mưu, đề 

xuất, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan. Nâng cao trình độ chính trị của đội ngũ cán 
bộ Đoàn các cấp, phát huy vai trò đội ngũ BCV-TTV, lực lượng nòng cốt chính trị của 
Đoàn; thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phản biện, đấu tranh với các luận điệu 

xuyên tạc, kích động, sai lệch, đặc biệt là các thông tin trên mạng xã hội; nâng cao chất 
lượng Trang thông tin điện tử tổng hợp Tỉnh Đoàn và các kênh thông tin của Đoàn. Khai 

thác tốt các nguồn lực xã hội, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức 
và cá nhân trong giáo dục thế hệ trẻ, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa dành cho 
TTN. 

1.3. Triển khai các giải pháp thiết thực, phù hợp giáo dục lòng yêu nước, 
tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi:  

Giáo dục cho TTN về truyền thống cách mạng, lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng bộ 
tỉnh Bình Dương; của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh, truyền thống của địa 
phương, đơn vị; phối hợp với các ngành nâng cao chất lượng tổ chức các chương trình, 

hoạt động có tính giáo dục cao, có sức lan tỏa, nhất là các hoạt động “Đền ơn đáp 
nghĩa”, chương trình “Tôi yêu Bình Dương”. Thường xuyên tổ chức các hoạt động hội 

trại, cuộc thi, hội thi tìm hiểu lịch sử, du khảo về nguồn, tham quan các địa chỉ đỏ; đảm 
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nhận tôn tạo, chăm sóc, phát huy giá trị của các thiết chế văn hóa, các khu di tích lịch 

sử, di tích văn hóa trên địa bàn tỉnh.…  
 
1.4. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi: 

Tăng cường định hướng các giá trị tốt đẹp, trong đó đề cao tinh thần “đoàn kết, 
xung kích, trách nhiệm, sáng tạo” thông qua các tấm gương sáng giữa đời thường; tiếp 

tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Bình Dương thời 
kỳ mới” trong từng khối đối tượng; giáo dục và hình thành văn hóa ứng xử thân thiện, 
văn minh trong thanh niên khi tham gia giao thông, bảo vệ môi trường, thân thiện với 

cộng đồng; phê phán các biểu hiện sai trái, tiêu cực, nhận thức lệch lạc trong TTN; tham 
gia bài trừ các tệ nạn xã hội. Tuyên dương và tiếp tục bồi dưỡng, nhân rộng các gương 

sau tuyên dương; chú trọng công tác tuyên dương đột xuất, kịp thời đối với các cá nhân, 
tập thể tiêu biểu, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Xây dựng “văn hóa đọc” nhằm khuyến 
khích và hình thành thói quen đọc sách trong TTN. Nâng cao chất lượng và nhân rộng 

các mô hình giáo dục kỹ năng sống cho TTN. Tận dụng sức ảnh hưởng của những cá 
nhân tiêu biểu, nổi tiếng trên các lĩnh vực, nhất là các nhà khoa học, doanh nhân thành 

đạt, văn nghệ sĩ,... trong việc tổ chức các chương trình, hoạt động giáo dục đạo đức, lối 
sống để thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.  

 

1.5. Triển khai các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình 
thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong ĐVTN:  

Kiên trì thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền về pháp luật và chính sách liên 
quan đến thanh niên và công tác thanh niên, trọng tâm là các giải pháp của Đề án 
“Nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2014 – 2018”, 

Kế hoạch “Giáo dục, cảm hóa thanh thiếu nhi chậm tiến, thanh thiếu nhi sau cai nghiện, 
thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2017 – 2020”. Tăng cường giáo 

dục TTN về đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; cung cấp kiến thức về 
quốc phòng an ninh, nâng cao trách nhiệm, ý thức chủ quyền đất nước, lợi ích quốc gia, 

dân tộc trong ĐVTN. Tạo điều kiện cho TTN thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, 
gương mẫu chấp hành pháp luật. Chủ động phối hợp với các ngành, địa phương, các 
doanh nghiệp và chủ nhà trọ để tuyên truyền pháp luật, nhất là pháp luật về lao động, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giao thông cho TNCN. Thực hiện hiệu quả chương trình 
phối hợp với các ngành trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật liên quan đến quyền, 

nghĩa vụ của TTN; phối hợp tổ chức Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. Đổi mới và nâng cao hiệu quả chương trình “Thắp sáng ước mơ thanh niên 
hoàn lương” và nội dung hoạt động của các CLB “Thắp sáng niềm tin”.  

2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung 
kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Đoàn thanh niên các cấp triển khai sâu rộng 3 phong trào hành động cách mạng: 
“Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc”. Trong đó, thường xuyên nghiên cứu, khảo sát nhu cầu, năng lực chuyên môn 

của ĐVTN kết hợp với định hướng của Đoàn cấp trên để cụ thể hóa các phong trào vào 
các chương trình, hoạt động hàng năm, phù hợp với đặc thù từng đối tượng thanh niên, 

đảm bảo tính định hướng, dẫn dắt, hiệu quả, rộng khắp và bền vững của các phong 
trào. 

 

2.1. Thanh niên tình nguyện: 
Đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện theo hướng chú trọng các 

hoạt động vì lợi ích cộng đồng, giải quyết các vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị; 
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kết hợp các hoạt động tình nguyện tại chỗ với tình nguyện tại các vùng sâu, vùng xa, 

tình nguyện quốc tế; tình nguyện thường xuyên với tình nguyện trong các đợt cao điểm, 
gắn với các chiến dịch tình nguyện trong từng nhóm đối tượng; đảm bảo huy động được 
sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia hoạt động tình nguyện. Cụ thể: 

Tình nguyện tham gia xây dựng văn minh đô thị: Tăng cường tuyên truyền, vận 
động và phát huy vai trò xung kích, tích cực của ĐVTN trong tham gia xây dựng nếp sống 

văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng hành vi ứng xử văn hóa nơi công cộng, tích cực tham 
gia lập lại trật tự kỷ cương, mỹ quan đô thị; tuyên truyền, phổ biến ứng dụng khoa học 
công nghệ vào học tập, sản xuất. Tăng cường tổ chức cho ĐVTN tham gia trồng hoa, trồng 

cây xanh ở những nơi công cộng thông qua các “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày Thứ bảy tình 
nguyện”. Tiếp tục thực hiện “Xây dựng khu phố, ấp an toàn, sạch đẹp, văn minh”, “Nhà trọ 

kiểu mẫu thanh niên”, các Tuyến hẻm, nhà trọ, Ký túc xá “Văn minh, sạch đẹp, an toàn”, 
kiên trì xây dựng “Công viên không rác”, “Vỉa hè xanh, góc phố đẹp”,… Tổ chức các cuộc thi 
tìm kiếm ý tưởng, giải pháp trong xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị và hỗ trợ 

triển khai các ý tưởng trong thực tế. Chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền, giới 
thiệu về các công trình, dự án xây dựng văn minh đô thị trọng điểm của tỉnh. 

Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: Đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của ĐVTN và người dân 
trong các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tích cực tuyên truyền 

quy hoạch, định hướng bảo vệ môi trường trong quản lý chất thải, tài nguyên nước, xây 
dựng các mảng xanh trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện công tác vận động người dân 

hạn chế sử dụng hướng tới thay thế túi ni lông, tham gia chương trình phân loại rác tại 
nguồn; làm nòng cốt trong hoạt động “Giờ trái đất”, Ngày Chủ nhật xanh, mô hình Cổng 
trường “An toàn – xanh – sạch – đẹp”; tiếp tục thực hiện “Công trình cải tạo môi trường, 

cảnh quan” tại các tuyến kênh, rạch trên địa bàn tỉnh với phương thức phù hợp; thực 
hiện xóa các điểm tồn đọng rác, các điểm đen ô nhiễm; tôn tạo cảnh quan, trồng cây 

xanh, tạo mảng xanh tại các tuyến hẻm, khu chung cư, địa bàn khu phố - ấp, công sở, 
nhà máy, xí nghiệp, trường học, ký túc xá, khu nhà trọ, khu lưu trú văn hóa, phối hợp 

tốt các ngành góp phần xây dựng “Khu, cụm công nghiệp xanh – sạch – an toàn”.…; xây 
dựng các đội hình thanh niên tình nguyện xung kích tham gia phòng, chống và khắc 
phục hậu quả hỏa hoạn, dịch bệnh, sạt lở bờ sông, thiên tai.  

Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Duy trì và nâng 
chất các hoạt động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông 

trong TTN; vận động người dân và thanh niên tích cực sử dụng phương tiện vận tải công 
cộng; tăng cường các sản phẩm tuyên truyền pháp luật về giao thông và quy tắc ứng xử 
khi tham gia giao thông với hình thức đa dạng; nâng cao chất lượng hoạt động của các 

đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ, điều phối, duy trì trật tự an toàn giao thông; triển 
khai các hình thức vận động TTN tham gia hiến kế giảm thiểu tai nạn giao thông và cải 

thiện tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh. Duy trì thực hiện tốt “Ngày hội 
thanh niên với văn hóa giao thông” hàng năm, trong đó tập trung tại các địa bàn có 
đông TNCN. 

Tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới: Các cấp bộ Đoàn chủ động 
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp, 

huy động các nguồn lực để tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch “Tuổi trẻ Bình Dương 
tham gia xây dựng nông thôn mới”, trong đó chú trọng công tác xây dựng, giữ gìn và 
phát huy cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa ở nông thôn, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, 

bảo vệ môi trường, chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng áp dụng các 
tiến bộ KHKT, nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao mức sống của người dân, nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Tiếp tục thực hiện công trình “Nâng bước nông thôn, 
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thắp sáng đường quê”, Vườn hoa thanh niên làm theo lời Bác.v.v…. Tăng cường các hoạt 

động hướng nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn vay cho thanh niên tại địa 
bàn các huyện. Kịp thời phát hiện, nhân rộng, tuyên dương các điển hình thanh niên 
nông thôn làm kinh tế giỏi. 

 
 Tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội: Tiếp tục phát triển các hoạt động tình 

nguyện trong thanh niên theo từng lĩnh vực; trong đó quan tâm hỗ trợ các đối tượng: 
người có công với đất nước, TNCN, học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, người già 
neo đơn, thanh niên hoàn lương…Kết nối các nguồn lực, các mô hình, đội hình tình 

nguyện gắn liền với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị trong 
tham gia giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong cộng đồng, các hoạt động an sinh xã 

hội. Phát triển quy mô, duy trì hiệu quả các công trình, phần việc sau khi kết thúc hoạt 
động; tăng cường định hướng, hỗ trợ và phát huy vai trò của các CLB, đội, nhóm tình 
nguyện. Nâng cao chất lượng các chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức thanh niên 

công nhân và lao động trẻ”, “Hiến máu nhân đạo”, “Hè Tình nguyện”.v.v… 
 

2.2. Tuổi trẻ sáng tạo: 
Tiếp tục định hướng, cổ vũ ĐVTN không ngừng sáng tạo trong học tập, nghiên cứu 

khoa học, lao động, công tác, sản xuất và trong sinh hoạt hàng ngày, triển khai hiệu quả 

phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong thanh thiếu nhi. 
Tăng cường các hoạt động sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học:   thường 

xuyên tổ chức các hoạt động định hướng nội dung và phương pháp nghiên cứu khoa học, 
ứng dụng KHCN mới vào học tập; tận dụng tối đa những yếu tố tích cực từ cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư; xây dựng hệ thống dữ liệu lưu trữ, giới thiệu về các đề tài 

nghiên cứu khoa học nổi bật của HSSV. Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong việc đổi mới 
phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng học tập; khuyến khích ĐVTN đăng ký 

nghiên cứu các đề tài khoa học để giải quyết những vấn đề thực tiễn,... Phối hợp với các 
cơ quan có liên quan tổ chức các cuộc thi, ngày hội sáng tạo KHKT trong HSSV; tham 

mưu thực hiện tốt Đề án “Hỗ trợ thanh niên, học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học và 
công nghệ, giai đoạn 2018-2022”. 

Tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan có liên quan tham mưu và thực hiện tốt 

chính sách cho tài năng trẻ trên các lĩnh vực, tích cực phát hiện, bồi dưỡng và phát huy 
tài năng trẻ. Tăng cường công tác tập hợp, kết nối tài năng trẻ với các doanh nghiệp, 

nhà quản lý, nhà khoa học, hướng trọng tâm tham gia các hoạt động nghiên cứu, ứng 
dụng khoa học kỹ thuật góp phần xây dựng thành phố thông minh. 

Tham mưu và triển khai tốt các hoạt động sáng tạo trong lao động sản xuất, kinh 

doanh, cải cách thủ tục hành chính: phối hợp với Liên đoàn lao động, các doanh nghiệp 
tổ chức các hoạt động khuyến khích đoàn viên, TNCN thực hiện tốt phong trào “Bốn 

nhất”, chủ động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quy trình sản xuất, thương hiệu 
và chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, lợi nhuận cho doanh nghiệp, 
nâng cao đời sống người lao động; tổ chức các hoạt động khuyến khích ĐVTN khối nông 

thôn, đô thị ứng dụng KHKT trong sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp chất 
lượng cao, nông nghiệp đô thị, từ đó khuyến khích thanh niên làm giàu chính đáng. Tổ 

chức tốt phong trào “Ba trách nhiệm” để ĐVTN khối cán bộ, công chức, viên chức, phát 
huy sáng kiến, đề xuất ý tưởng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng nền hành chính thân thiện, hiệu 

quả; phối hợp tổ chức các hoạt động phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên khối lực 
lượng vũ trang nghiên cứu, đề xuất ứng dụng KHKT sản xuất, bảo quản, sử dụng, sửa 
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chữa vũ khí, khí tài, trang thiết bị góp phần xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, 

chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. 
Bên cạnh đó, tiếp tục cổ vũ, động viên ĐVTN có những sáng kiến, đề xuất để giải 

quyết các vấn đề quản lý xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, 

xây dựng thành phố thông minh...Kịp thời biểu dương ĐVTN, HSSV có sáng kiến, cải tiến, 
ứng dụng khoa học công nghệ đem lại hiệu quả thiết thực.  

 
2.3. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc: 
Phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức Đoàn, ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ quốc 

phòng, an ninh. Nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, trang bị kiến 
thức và kỹ năng cần thiết về quốc phòng, an ninh cho ĐVTN, nhất là TNCN, HSSV để nâng 

cao ý thức chính trị, ý thức trách nghiệm, ý thức cảnh giác của ĐVTN trước âm mưu “diễn 
biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tham gia tích cực thực hiện Chiến lược Bảo vệ Tổ 
quốc trong tình hình mới, tiếp tục nhân rộng mô hình lớp tuyên truyền kiến thức quốc 

phòng, an ninh cho Bí thư chi đoàn, chi hội trưởng, chủ nhiệm CLB TNCN; Tổ chức các hoạt 
động, chương trình thể hiện tính xung kích của thanh niên trong việc hướng về biên giới, hải 

đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tăng cường vận động thanh niên 
tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; 
phối hợp chăm lo cho gia đình, thân nhân của các quân nhân nhập ngũ, cán bộ, chiến sĩ 

đang công tác nơi biên giới, hải đảo; đẩy mạnh thực hiện các công trình, phần việc “Vì 
nghĩa tình biên giới, hải đảo”. 

 Phối hợp xây dựng và phát huy vai trò nòng cốt của Đoàn trong lực lượng dân 
phòng, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, CLB phòng, chống tội phạm, các đội, nhóm 
xung kích giữ gìn an ninh trật tự trong cơ quan, trường học, doanh nghiệp, trên địa bàn 

dân cư; phối hợp với các ngành trong giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm 
tiến tái hòa nhập cộng đồng. Xây dựng tổ chức Đoàn trong lực lượng vũ trang vững 

mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện 
tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, “Thanh niên Công an nhân dân học 

tập, thực hiện tốt 6 Điều Bác Hồ dạy – Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an 
ninh Tổ quốc”. Tham gia thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong nguồn nhập ngũ, 
trong lực lượng vũ trang. Nâng cao chất lượng phong trào “Đoàn kết 3 lực lượng”, 

chương trình “Liên quân 3 màu áo”. Phát triển các Đội thanh niên xung kích, Đội thanh 
niên tự quản, Tổ tuần tra thanh niên, Vọng gác thanh niên...ở cơ sở. 

 
3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi 
3.1. Đồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập: 

Phối hợp tốt các cấp, các ngành xây dựng môi trường học đường lành mạnh, 
trường học thân thiện, học sinh tích cực; hỗ trợ triển khai và tôn vinh các tấm gương 

HSSV tiêu biểu qua các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 
tốt”. Quan tâm tạo môi trường tự rèn luyện cho HSSV thông qua các hình thức hỗ trợ 
học tập do Đoàn thanh niên các cấp tổ chức như: CLB học thuật, diễn đàn học tập, 

phong trào sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong TTN, khuyến khích TNCN học tập nâng 
cao tay nghề, tin học, ngoại ngữ; phối hợp định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS, 

THPT...Tăng cường kết nối các nguồn lực, phát huy hiệu quả các giải thưởng, học bổng, 
nguồn quỹ hỗ trợ hiện có của Đoàn để kịp thời động viên, tuyên dương, bồi dưỡng, hỗ 
trợ cho đối tượng Tài năng trẻ, HSSV, TNCN có hoàn cảnh khó khăn; vận động học sinh 

bỏ học và có nguy cơ bỏ học trở lại trường. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, 
khuyến khích các đối tượng TTN phát huy sáng kiến, tiết kiệm, công nghệ vào học tập, 

công tác, sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ....  
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3.2. Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp:  
Phối hợp với Hội LHTN Việt Nam Tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam Tỉnh tham mưu xây 

dựng và triển khai hiệu quả Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 

2018 – 2022, với các nội dung trọng tâm: đa dạng hóa các hình thức truyền thông về 
khởi nghiệp; tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên trong 

quá trình khởi nghiệp; hỗ trợ thanh niên thực hiện việc vay vốn và sử dụng tốt nguồn 
vốn vay.  

Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp trong thanh niên, nhất là các trường 

THCS, THPT, TTGDTX. Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng tư vấn 
hướng nghiệp cho đội ngũ cán bộ làm công tác hướng nghiệp. Phát huy vai trò của các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn và tổ chức Đoàn các cấp trong giới thiệu việc làm, tư vấn 
nghề nghiệp cho ĐVTN; phối hợp triển khai các chương trình, đề án dạy nghề, khuyến 
nông, khuyến công, chuyển giao KHKT cho thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, 

thanh niên hoàn lương…Phát huy vai trò của CLB Cán bộ trẻ trong việc đồng hành với thanh 
niên trong lập nghiệp. Chủ động xây dựng, đề xuất các cấp có thẩm quyền giao cho ĐVTN 

đảm nhận các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, để tạo điều kiện cho 
thanh niên cống hiến và phát triển. 

 

 3.3. Đồng hành với thanh thiếu nhi phát triển kỹ năng, sức khỏe thể chất, 
đời sống văn hóa, tinh thần:  

Chủ động phối hợp tốt với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động đồng hành, 
chăm lo về sức khỏe, thể chất, tinh thần, kỹ năng xã hội cho ĐVTN, nhất là TNCN. Nâng 
cao chất lượng các chương trình, cuộc thi, hội thi VHVN-TDTT do Đoàn tổ chức, phát 

triển các CLB, mô hình VHVN-TDTT ở cơ sở ngày càng phong phú, đa dạng theo hướng 
xã hội hóa. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản, tư vấn tình yêu, hôn 

nhân gia đình, phòng chống HIV/AIDS, tác hại của ma túy, thuốc lá, rượu bia và các 
chất kích thích, vận động xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong ĐVTN; xã hội hoá 

các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch cho TTN. Tiếp tục tham mưu cơ chế đầu tư xây 
dựng, sửa chữa, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa. Đưa nội dung giáo dục nâng 
cao kiến thức và kỹ năng xã hội vào nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội và các hoạt 

động tập thể do Đoàn, Hội, Đội tổ chức. Thường xuyên tổ chức các hội trại huấn luyện 
kỹ năng ở cấp tỉnh, huyện và các cụm liên xã, liên cơ quan. Củng cố, thành lập các CLB 

kỹ năng, CLB huấn luyện viên các cấp; phát huy tối đa vai trò các đơn vị sự nghiệp của 
Đoàn trong tổ chức hoạt động, mô hình phát triển kỹ năng thực hành xã hội.  

* Đối với lực lượng TNCN: các cấp bộ Đoàn cần đầu tư tập trung, đa dạng hóa các 

hoạt động như: Ngày hội “Tiếp sức TNCN, người lao động”; “Tháng Công nhân, Tuần Lễ 
TNCN”, Chương trình “Đồng hành cùng công nhân 247”;  “Tuần lễ bán hàng giảm giá 

cho Thanh niên công nhân”; “Thắp sáng ước mơ TNCN”,… cùng các hoạt động như: tổ 
chức thăm hỏi, tặng quà TNCN có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ TNCN mất việc đột xuất, 
tai nạn lao động; phối hợp với Liên đoàn Lao động tặng hoặc giảm giá vé xe, vé tàu cho 

TNCN có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán; phối hợp với CLB Thầy thuốc 
trẻ và các tổ chức từ thiện thực hiện tư vấn sức khỏe, khám bệnh, phát thuốc miễn phí 

cho TNCN khi có nhu cầu; thường xuyên tư vấn về pháp luật, cung cấp thông tin về 
tuyển dụng lao động cho TNCN và tổ chức các giải thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ 
trong TNCN; tổ chức vận động các chủ nhà trọ có hỗ trợ thiết thực cho TNCN, xây dựng 

khu trọ “Kiểu mẫu thanh niên”; phối hợp tổ chức các phiên chợ công nhân bán hàng giá 
gốc, hàng giảm giá phục vụ TNCN hàng quý; tổ chức các đội thanh niên tình nguyện đến 
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từng khu nhà trọ, xí nghiệp, xưởng sản xuất tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của TNCN để 

có những giải pháp hỗ trợ kịp thời,… 
 
4. Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập 

hợp thanh niên 
4.1. Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức: 

4.1.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn:  
Đây là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ, nhằm tập trung xây dựng đội ngũ cán 

bộ Đoàn chất lượng, trưởng thành từ phong trào Đoàn-Hội-Đội, am hiểu và tâm huyết 

với công tác thanh niên, có tác phong quần chúng, là tấm gương sáng cho ĐV-TTN noi 
theo, xây dựng phong cách cán bộ Đoàn “gương mẫu, trách nhiệm, sâu sát cơ sở”. Tiếp 

tục tham mưu và thực hiện tốt Quy chế cán bộ Đoàn, các khâu của công tác cán bộ, 
nhất là công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng nhân tố để trở thành cán bộ Đoàn tương 
lai (từ Chỉ huy Đội giỏi, Thủ lĩnh sinh viên, nòng cốt phong trào, cán bộ Đoàn cơ sở...), 

đảm bảo nguồn cán bộ Đoàn kế cận; luân chuyển cán bộ Đoàn trong diện quy hoạch cán 
bộ lãnh đạo chủ chốt đi cơ sở để đào tạo; tham mưu bố trí đầu ra cho cán bộ Đoàn sau 

khi trưởng thành. Xây dựng BCH Đoàn các cấp vững mạnh, phát huy vai trò người đứng 
đầu tổ chức Đoàn các cấp trong lãnh đạo, điều hành các hoạt động. Nâng cao tính tự 
phê bình và phê bình của cán bộ Đoàn. Duy trì tổ chức tốt: Giải thưởng “Cán bộ Đoàn 

xuất sắc tỉnh Bình Dương”, Liên hoan “Bí thư chi đoàn tiêu biểu”, Hội thi “Bí thư chi đoàn 
giỏi”, “Cán bộ Đoàn với tiếng Anh”, CLB Cán bộ trẻ...; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh 

và các đơn vị liên quan trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn - Hội - Đội; duy 
trì và phát huy vai trò Hội đồng huấn luyện cấp tỉnh, các CLB kỹ năng, huấn luyện viên 
trong tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn - Hội - Đội cơ sở. 

 
4.1.2. Nâng cao chất lượng đoàn viên:  

Thực hiện chặt chẽ công tác quản lý đoàn viên từ các loại hình cơ sở, nâng cao 
chất lượng phát triển đoàn viên mới trong các tầng lớp thanh niên, đội viên trên cơ sở 

nâng cao chất lượng các lớp: Dự bị đội viên, Cảm tình Đoàn, Lễ kết nạp Đoàn, qua đó 
giáo dục ý thức gắn bó với tổ chức cho thanh niên trước khi vào Đoàn; có hình thức giáo 
dục nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên ưu tú ở cấp cơ sở. Tiếp tục triển khai 

nhiều chương trình, hoạt động tạo môi trường giúp cho đoàn viên rèn luyện nâng cao 
nhận thức, cống hiến và trưởng thành. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc triển khai 

chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, “Ngày đoàn viên”, chủ động phối hợp, tiếp nhận 
đoàn viên khối 12, đoàn viên sinh viên tốt nghiệp ĐH, CĐ, TCCN về địa phương sinh 
hoạt.  

4.1.3. Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và các đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc của Đoàn:  

Rà soát và sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Đoàn theo hướng tinh gọn, giảm bớt các 
đầu mối, cơ cấu tổ chức cho phù hợp; tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy, phương thức 
hoạt động của các đơn vị sự nghiệp theo hướng hiệu quả, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

tài chính, nâng cao năng lực của các đơn vị sự nghiệp trong đảm nhận thực hiện tốt các 
nhiệm vụ, chương trình, hoạt động của Tỉnh Đoàn. 

Xây dựng giải pháp phù hợp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 
các tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, tiếp tục thực hiện chủ trương chỉ đạo “hướng về 
cơ sở”; đổi mới cách thức thi đua, đánh giá hàng năm đối với các Huyện, Thị, Thành 

Đoàn và Đoàn trực thuộc theo hướng lấy hiệu quả thực tế và sức lan tỏa sâu rộng của 
phong trào là chủ yếu, chia các cụm, khối thi đua phù hợp. Tiến hành điều tra, khảo sát, 
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rà soát, đánh giá, nắm chắc bộ máy tổ chức của từng đơn vị, quản lý đoàn viên, hội 

viên, đội viên trong từng địa bàn, lĩnh vực. 
Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn; củng cố, 

phát triển tổ chức cơ sở Đoàn, nhất là các chi đoàn, cơ sở đoàn trong các doanh nghiệp 

ngoài nhà nước, chi đoàn TNXQ, chi đoàn trên địa bàn dân cư,…Thực hiện tốt công tác 
Đoàn vụ, cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý đoàn viên. Khắc phục tình trạng 
chồng chéo, biểu hiện hành chính hóa của tổ chức Đoàn. Đánh giá, nhân rộng các mô 
hình: Điểm sinh hoạt Đoàn viên xa quê, CLB “Kết nối thanh niên công nhân”, kết nghĩa 

giữa chi đoàn cơ quan, doanh nghiệp và khu ấp, giữa Đoàn trường THPT với Đoàn xã, 
phường, thị trấn… 

 
 
4.1.4. Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn:  

Nâng cao nhận thức của cấp bộ Đoàn và đội ngũ cán bộ Đoàn về công tác kiểm 
tra, giám sát. Quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác kiểm tra; đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. 
Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

trong Đoàn. Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát thường xuyên của Ủy ban kiểm tra. Duy 

trì kiểm tra định kỳ, tăng cường kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, đột xuất. Chú trọng 
việc xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm một cách 

hiệu quả, trong đó tập trung kiểm tra việc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, 
Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, các chủ trương công tác của BCH, BTV Đoàn các cấp và 
giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ Đoàn, nhất là đội 

ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các đợt kiểm tra, giám 
sát thông qua việc kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế và nhân rộng cách làm hiệu 

quả. 
Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, nhất là tham gia phản biện 

xã hội về các dự thảo văn bản pháp luật, chính sách đối với thanh thiếu nhi và giám sát 
thực hiện chính sách pháp luật đối với TTN.  

 

4.1.5. Công tác thi đua - khen thưởng:  
Thực hiện tốt quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng và quy chế thi đua, 

khen thưởng của Đoàn; phát động, sơ kết các phong trào thi đua yêu nước, các đợt thi 
đua cao điểm trong toàn Đoàn. Định kỳ rà soát để kịp thời tham mưu, tổ chức khen 
thưởng đúng người, đúng việc, thực chất cũng như tổ chức khen thưởng trân trọng và 

hiệu quả. Duy trì hoặc xây dựng mới các giải thưởng đặc thù cho đoàn viên, TTN trên 
các lĩnh vực. Tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng và nhân rộng những nhân tố tích cực sau 

tuyên dương, khen thưởng. 
 
4.2. Công tác mở rộng mặt trận, đoàn kết, tập hợp thanh niên: 

Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hội LHTN 
Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam. Phát triển mạnh tổ chức Hội LHTN  trong các doanh 

nghiệp ngoài Nhà nước, khu nhà ở xã hội, khu nhà trọ tập trung đông TNCN. Thành lập, 
phát triển và tăng cường liên kết các tổ, đội, nhóm, CLB thanh niên theo ngành nghề, sở 
thích là thành viên của Hội LHTN, Hội Sinh viên để làm tốt công tác định hướng cho 

thanh niên. Nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của Hội Thầy thuốc trẻ, Hội 
Doanh nhân trẻ, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phối hợp 

và hỗ trợ tốt các hoạt động của Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh.  
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Đổi mới phương thức vận động, tập hợp, cách tiếp cận nhằm thu hút rộng rãi các 

đối tượng thanh niên; có giải pháp phù hợp trong quản lý, phát triển hội viên, nhất là 
TNCN, HSSV, thanh niên đặc thù, cụ thể: 

Đối với thanh niên công nhân: Tập trung thực hiện tốt Đề án “Đoàn kết, tập hợp 

thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016 - 2020”, đa dạng hóa hình thức 
tập hợp, chăm lo TNCN theo Đề án, chương trình, đẩy mạnh hoạt động của CLB Kết nối 

TNCN, thành lập chi hội, CLB, tổ, đội, nhóm theo sở thích, ngành nghề, đồng hương 
trong các doanh nghiệp, địa bàn sinh sống. Thành lập chi đoàn, chi hội cho TNCN tham 
gia sinh hoạt, tham mưu phát triển đảng viên trong TNCN, phối hợp tổ chức nhiều 

chương trình đồng hành với TNCN về sức khỏe, tay nghề, tổ chức các sân chơi cuối tuần, 
các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho TNCN, qua đó tập hợp đông 

đảo TNCN vào tổ chức Đoàn-Hội. Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt chính trị, tăng 
cường công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng cho TNCN. Phối hợp tổ chức các chương 
trình phát huy sáng kiến, cải kiến KHKT, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản 

phẩm, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần của người lao động.  

Đối với thanh niên dân tộc - tôn giáo: Đẩy mạnh các hoạt động của Đoàn -Hội 
trong thanh niên dân tộc, tôn giáo nhân dịp các ngày lễ trọng của các dân tộc, tôn giáo; 
phát huy mạnh mẽ lực lượng nòng cốt trong thanh niên dân tộc, tôn giáo, tổ chức tiếp 

xúc, giữ mối quan hệ, phát huy vai trò những người có uy tín trong cộng đồng dân tộc 
thiểu số và các chức sắc tôn giáo; xây dựng khối đoàn kết trong ĐVTN các tôn giáo; định 

kỳ tổ chức các hoạt động tuyên dương, tôn vinh thanh niên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu.  
Đối với thanh niên trường học: Phát triển tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam trong các 

trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh, phát triển các CLB học tập, kỹ năng, vui 

chơi, giải trí trong HSSV, thường xuyên tổ chức các hoạt động nâng cao sức khỏe, kỹ 
năng, kiến thức, ngoại ngữ cho thanh niên trường học, tăng cường các hoạt động giao 

lưu, kết nghĩa giữa các trường Đại học, Cao đẳng với các trường học phổ thông, nhất là 
các trường ở vùng sâu, vùng xa. 

Đối với thanh niên chậm tiến, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên hoàn 
lương: Đẩy mạnh thành lập các CLB hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm, các 
buổi tư vấn tâm lý, giáo dục lý tưởng sống,...  

Ngoài ra, chú trọng đẩy mạnh các hình thức kết nối trí thức trẻ trên các lĩnh vực, 
văn nghệ sĩ trẻ, doanh nhân trẻ, du học sinh, sinh viên là người Bình Dương ở nước 

ngoài... trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. 
5. Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể 

nhân dân 

Nâng cao chất lượng tham mưu của Đoàn, tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị 
quyết, kế hoạch của Đảng, chính quyền vào chương trình, kế hoạch hành động của Đoàn, 

đồng thời đề xuất, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo công tác thanh 
niên, quản lý nhà nước về thanh niên; tham mưu tốt các diễn đàn, gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh 
đạo Đảng, chính quyền với cán bộ Đoàn, ĐVTN. Kịp thời đưa tiếng nói, tâm tư, tình cảm, 

nguyện vọng của ĐVTN đến với Đảng, chính quyền. Tổ chức cho cán bộ, ĐVTN tham gia góp 
ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với hình thức phù hợp, tổ chức giám sát, phản biện 

xã hội những vấn đề liên quan đến thanh niên. 
Vận động ĐVTN thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của nhà nước, nâng cao nhận thức và hành động của ĐVTN trong tham gia xây dựng 

Đảng, chính quyền các cấp. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên, 
thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; nâng cao chất lượng 

đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. 
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Chú trọng tham mưu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn trưởng thành có đủ tiêu 

chuẩn, đạo đức, năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị để giới thiệu bổ sung nguồn 
cán bộ cho cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp. Phát huy vai trò, nhiệm vụ 
của đội ngũ cán bộ Đoàn trong việc tích cực tham gia ý kiến có chất lượng trong cấp ủy, 

chính quyền, các Ban chỉ đạo các cấp.  
Thực hiện tốt vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; chủ động 

phối hợp và triển khai hiệu quả các chương trình, nghị quyết liên tịch với chính quyền, các 
ban, ngành, đoàn thể trong giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh niên, trong 
vận động ĐVTN tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Thực hiện tốt Luật 

Thanh niên, Kế hoạch 2042/KH-UBND, ngày 23/06/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về 
“Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình Phát triển Thanh niên tỉnh Bình Dương giai 

đoạn 2016-2020”; các chương trình, đề án chăm lo cho TTN trong tỉnh. 
 

6. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu 

niên, nhi đồng 
Quán triệt sâu sắc, thống nhất cao quan điểm và hành động “Xây dựng Đội vững 

mạnh là xây dựng Đoàn trước một bước”. Tổ chức Đoàn các cấp cần tiếp tục tăng cường chỉ 
đạo, định hướng tổ chức và hoạt động Đội, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; chọn 
cử cán bộ Đoàn có đủ phẩm chất, năng lực để phụ trách công tác Đội; kiện toàn và nâng 

cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Đội các cấp. Nâng cao chất lượng công tác bồi 
dưỡng đội ngũ phụ trách Sao, Chỉ huy Đội; đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ nguồn cho tổ 

chức Đoàn từ đội ngũ Chỉ huy Đội, cán bộ phụ trách Đội. Tiếp tục triển khai tốt Nghị quyết 
liên tịch giữa Tỉnh Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, 
quy hoạch và bố trí đầu ra cho cán bộ Đoàn, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khối trường 

học. Thực hiện có hiệu quả chương trình rèn luyện “Phụ trách Đội”, đẩy mạnh công tác đào 
tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của Hội đồng huấn luyện nghiệp vụ công tác Đội cấp Tỉnh 

và Câu lạc bộ Tổng phụ trách Đội các cấp, nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên 
làm Tổng phụ trách Đội. 

Đẩy mạnh triển khai chương trình “Dự bị đội viên” gắn với theo dõi rèn luyện, phụ 
trách Sao nhi đồng và Chương trình “Rèn luyện đội viên”, tổ chức thực hiện “Ngày hội 
Olympic các chuyên hiệu rèn luyện đội viên” với các hình thức kiểm tra, đánh giá, công 

nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên theo các hạng dự bị, măng non, sẵn 
sàng, trưởng thành. 

 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng bộ, toàn diện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam 
thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” và các chương trình, phong trào do Hội đồng Đội các 
cấp phát động nhằm giáo dục lòng yêu nước, đạo đức, lối sống,  ý thức tự rèn luyện, học 

tập, tình yêu thương gia đình trong thiếu nhi. Tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao 
chất lượng hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh trong nhà trường, trên địa bàn dân cư và trong 

các trường tư thục, trường quốc tế; duy trì tổ chức tốt Liên hoan, Đại hội “Cháu Ngoan Bác 
Hồ” các cấp, các hội trại, hành trình, giáo dục truyền thống và kỹ năng sống, tổ chức tốt 
các công trình măng non cho thiếu nhi. 

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, tăng cường hoạt động 
giao lưu, kết nghĩa, giúp đỡ của tổ chức Đoàn với các Liên đội trường học, chi đội trên 

địa bàn dân cư; thực hiện tốt các công trình, phần việc của Đoàn chăm lo cho thiếu nhi, 
nhất là con em TNCN, đảm bảo vai trò đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em theo 
quy định của Luật Trẻ em; tham mưu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đại biểu Quốc hội, 

đại biểu Hội đồng nhân dân gặp gỡ thiếu nhi định kỳ hàng năm; phối hợp tốt với các cơ 
quan, ban ngành, đoàn thể giám sát việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em theo 
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quy định của pháp luật, đề xuất, kiến nghị và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề xã 

hội liên quan đến trẻ em. 
Tiếp tục thực hiện các công trình măng non như: xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng 

đỏ”; khu, điểm vui chơi cho thiếu nhi...Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng 

và phát triển hệ thống Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi các cấp. Phối 
hợp các sở, ngành, đoàn thể vận động nguồn lực xã hội phục vụ công tác Đội và phong 

trào thiếu nhi, trọng tâm là chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, con em TNCN, 
thiếu nhi vùng sâu, vùng xa; đồng thời, nhân rộng các mô hình hay về giáo dục kỹ năng, 
các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em, tăng 

cường phối hợp tốt với gia đình, nhà trường và xã hội trong chăm sóc, giáo dục thiếu 
niên, nhi đồng. 

 
7. Công tác quốc tế và các hoạt động hỗ trợ thanh niên chủ động hội nhập 

quốc tế 

Tiếp tục mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức thanh niên các nước 
láng giềng, bạn bè truyền thống trong khu vực. Tiếp tục tham gia các chương trình giao 

lưu quốc tế do Trung ương Đoàn tổ chức. Duy trì tổ chức các hoạt động giao lưu, tình 
nguyện giữa thanh niên Bình Dương và thanh niên các nước, đặc biệt tập trung các mối 
quan hệ truyền thống như: Campuchia, Lào, Hàn Quốc,...thông qua việc tổ chức các 

hoạt động như: ngày hội giao lưu văn hóa, chiến dịch tình nguyện quốc tế, các hoạt 
động học tập, trao đổi kinh nghiệm,... 

 
Nâng cao năng lực cán bộ, ĐVTN trong hội nhập quốc tế; đưa nội dung giáo dục về 

tình hình quốc tế, các vấn đề quốc tế quan trọng vào nội dung giáo dục chính trị tư tưởng, 

sinh hoạt Đoàn. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ngành liên 
quan để kịp thời tuyên truyền về thông tin đối ngoại của đất nước, của Tỉnh cho ĐVTN. Tập 

huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ làm công tác quốc tế cho ĐVTN. Thúc đẩy 
phong trào học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, định kỳ tổ chức các hội thi ngoại ngữ cho 

cán bộ Đoàn, ĐVTN; duy trì, phát huy các câu lạc bộ ngoại ngữ, câu lạc bộ kỹ năng hội 
nhập quốc tế tại các cấp. Chủ động tìm kiếm, khai thác các nguồn lực, nâng cao hiệu quả 

hợp tác với các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước. 

 
* 

*           * 
 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ X là Đại hội của 

tinh thần “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển”. Đại hội kêu gọi 
toàn thể cán bộ Đoàn, đoàn viên, TTN cùng đoàn kết, xung kích, tình nguyện, ra sức thi 

đua học tập, lao động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, chủ động hội nhập quốc 
tế, góp phần xây dựng đô thị Bình Dương văn minh, giàu đẹp và chủ động tham gia thực 
hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đại 

hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ X và Đại hội Đoàn toàn 
quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

 
a Tăng cường các hoạt động thi, tìm hiểu trực tuyến, tăng cường sản phẩm đồ họa, phim 
tuyên truyền trên các trang mạng xã hội; thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thi báo 

cáo viên, tuyên truyền viên; thi trắc nghiệm, học tập trực tuyến, truyền tải qua mạng xã 
hội, diễn đàn, tọa đàm theo hướng tương tác giữa cán bộ Đoàn với ĐVTN. 
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b Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong học sinh, sinh viên; 

Hội thi “Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh” trong đội viên, thiếu nhi; Ngày hội TNCN làm 
theo lời Bác,… 
c Tiêu biểu là: Trang thông tin điện tử tổng hợp Tỉnh Đoàn hàng ngày có từ 7.000 đến 

9.000 lượt truy cập, Báo Bình Dương thứ Bảy với 10.000 tờ được phát miễn phí cho 
TNCN. Có 22/22 đơn vị đã sử dụng hiệu quả trang mạng xã hội trong công tác tuyên 

truyền, giáo dục ĐVTN. 
d Mô hình Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong LLVT, “Ba gặp, 
bốn biết”, “03 bình cử”, “04 công khai” cho thanh niên trúng tuyển lên đường làm nghĩa 

vụ quân sự; Trang bị “giỏ pháp luật”, “tủ pháp luật” tại các bến xe, khu tập trung đông 
TNCN; Tổ chức các Hội thi tìm hiểu pháp luật, Ngày pháp luật, các phiên tòa giả định, 

ngày hội tư vấn pháp luật, xây dựng trang cộng đồng về pháp luật, triển khai các đội 
hình chuyên tư vấn pháp luật,…  
e Cử đội hình tình nguyện tham gia các hoạt động tình nguyện quốc tế tại tỉnh Kampong 

Thom (Vương quốc Campuchia); tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Đoàn 
Thanh niên tỉnh Champasak (nước CHDCND Lào), Viện trao đổi Văn hóa Quốc tế Hàn quốc 

tại TP. Deajeon (Hàn Quốc), tổ chức thăm, tặng quà cho sinh viên Lào, Campuchia đang 
theo học các trường Đại học trong tỉnh nhân dịp Tết truyền thống; đón Đoàn doanh nhân 
trẻ ASEAN +3 đến thăm và trao đổi kinh nghiệm tại Bình Dương; tổ chức Ngày hội Chung 

dòng Mê Kông - giao lưu sinh viên Việt Nam – Lào – Campuchia định kỳ hàng năm; Tổ chức 
đón Đoàn y, bác sĩ Đại học Yoense (Hàn Quốc) đến khám, chữa bệnh nha khoa tại Trung 

tâm giao lưu văn hóa Việt – Hàn (trực thuộc Tỉnh Đoàn),...BTV Tỉnh Đoàn đã giới thiệu gần 
100 cán bộ, ĐVTN tham gia các đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam học tập, giao lưu với 
thanh niên các nước Cuba, Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, 

Pháp,... 
f Trong nhiệm kỳ, chuyến xe đã đưa tổng cộng hơn 2.000 lượt TNCN về quê đón tết. 
g Với phương châm “An toàn – Hiệu quả - Thiết thực”, hàng năm BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo 
các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức được hơn 70 đội hình tình nguyện tiếp sức tại các điểm 

thi, các trục đường chính và bến xe tỉnh, qua đó đã tư vấn, giới thiệu, cung cấp gần 1.500 
chỗ ở, 25.000 suất ăn, 80.000 chai nước miễn phí,… cho các thí sinh và phụ huynh về 
tham dự kỳ thi tuyển sinh THPT quốc gia, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh. 
h Trong nhiệm kỳ: chiến dịch “Mùa hè xanh” với các phong trào “Ngày thứ bảy tình 
nguyện”; “Ngày chủ nhật xanh” đã thu hút sự tham gia của 18.000 lượt ĐVTN với kết 

quả: trồng mới được 10.000 cây xanh, nạo vét trên 50 km kênh mương nội đồng; sửa 
chữa và xây mới được 50 km đường giao thông nông thôn,... Chiến dịch “Hoa phượng 
đỏ” với kết quả tổ chức gần 1.500 buổi tuyên truyền trong học sinh và người dân về 

thái độ, hành vi ứng xử nơi công cộng, bảo vệ môi trường khu vực công cộng và nơi ở, 
nơi làm việc, học tập, ra quân thực hiện 78 công trình xanh - sạch - đẹp tại các trường, 

khu phố, thăm và tặng quà cho hơn 800 em học sinh nghèo vượt khó trị giá hơn 500 
triệu đồng; Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” với các hoạt động thăm hỏi, tặng gần 
1.000 phần quà, xây mới, sửa chữa 45 nhà tình nghĩa, tình thương, nhà nhân ái, nhà 

khăn quàng đỏ cho các gia đình có công cách mạng, gia đình cán bộ, công nhân, gia 
đình ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 800 triệu đồng, tư vấn, hỗ trợ giải quyết 

thủ tục hành chính cho gần 10.000 lượt người dân,…Chiến dịch tình nguyện “Hành quân 
xanh” với các hoạt động xung kích hướng dẫn, cấp đổi CMND cho 1.000 lượt người dân, 
tổ chức 50 đợt tình nguyện khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 2.000 hộ gia đình 

chính sách, gia đình khó khăn, người già neo đơn, thực hiện được 35 công trình “Thắp 
sáng đường quê”,… với tổng trị giá làm lợi của các chiến dịch gần 20 tỷ đồng. 
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i Trong nhiệm kỳ đã vận động được 9.058 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 

hơn 5.000 đoàn viên tự nguyện viết đơn tham gia nhập ngũ và 700 đoàn viên là Đảng 
viên. Các cấp bộ Đoàn thường xuyên tổ chức thăm, tặng gần 300 phần quà mỗi năm 
cho thanh niên địa phương trong thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự và giới thiệu việc 

làm cho hơn 500 bộ đội xuất ngũ về địa phương. 
j Đạt được 3 giải nhất, 02 giải nhì, 05 giải ba của của Hội thi Tin học trẻ toàn quốc; Hội 

thi Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức; Hội thi Chinh phục vũ môn; Hội thi 
Olympic Tiếng Anh, Hội thi các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh,… 
k Kết quả: có 286 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”, 886 sinh viên đạt danh hiệu 

“Sinh viên 5 tốt” các cấp. 
l Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng thực hành, thực tập sinh viên”, Hội nghị 

“hướng dẫn phương pháp học ĐH, CĐ và hướng dẫn sinh viên NCKH”. 
m Ngày hội với các hoạt động ý nghĩa như: Hội thảo định hướng và phát triển nghề 
nghiệp; chương trình phỏng vấn giả định do các chuyên gia uy tín trong và ngoài tỉnh 

thực hiện; tham quan thực tế môi trường làm việc tại các doanh nghiệp, khu công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh; chương trình gặp gỡ giữa sinh viên với Lãnh đạo tỉnh và đại 

diện các Sở, Ban, Ngành, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh về các chế độ hỗ trợ, chính sách đãi 
ngộ, thu hút nguồn nhân lực, chế độ giải thưởng, học bổng, học tập, chỗ ở dành cho 
sinh viên cũng như các chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, 

sinh viên học nghề; các thu tục vay vốn, chế độ ưu đãi trong giáo dục dành cho người có 
công với cách mạng,...thu hút gần 10.000 lượt HSSV tham gia 
n Tiêu biểu như: chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ Bình Dương hướng về biển, đảo quê 
hương”, “Liên hoan Búp Sen Hồng khu vực phía Nam lần thứ XXII năm 2016”, “Hành trình 
bài ca sinh viên”, “Đồng hành cùng TNCN 247”,… 

 o Hội thi Tiếng hát TNCN; Ngày hội “Thanh niên công nhân với văn hóa giao thông”, hội 
thao TNCN, chương trình bán hàng giảm giá và trao tặng quà cho TNCN có hoàn cảnh 

khó khăn hàng quý,… 
p Trong nhiệm kỳ, Đoàn cấp tỉnh đã xử lý và chuyển đơn đến các cơ quan chức năng có 

thẩm quyển xem xét theo quy định 14 đơn, thư khiếu nại, tố cáo; xem xét, xử lý và thi 
hành kỷ luật 28 trường hợp. 
q Hội LHTN tỉnh: đã thực hiện tốt các chương trình, đề án chăm lo cho thanh niên công 

nhân như: Đề án Đoàn kết tập hợp TNCN, Dự án “Hoa Hướng Dương”, Dự án “Tri ân “Mẹ 
VNAH”,…; triển khai các dự án an sinh xã hội, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và 

các phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Tôi yêu Bình Dương” với các hoạt động như: thực 
hiện công trình Thắp sáng đường quê tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới; ra mắt 
các tuyến hẻm, tuyến đường văn minh; đồng loạt tổ chức Ngày chủ nhật xanh và thứ 

bảy tình nguyện vào các tháng cao điểm; khám bệnh và tặng quà cho gia đình chính 
sách, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; khánh thành các dự án nước sạch trên địa bàn 

dân cư,.. Hội Sinh viên tỉnh: tổ chức họp mặt Ban liên lạc sinh viên định kỳ; tổ chức các 
Hội thi: Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, 
Tiếng hát HSSV, Sinh viên Thanh lịch, Thủ lĩnh Sinh viên; tổ chức thăm hỏi, tặng quà 

cho sinh viên xa quê nhân dịp Tết cổ truyền hàng năm; phối hợp với các ngành tổ chức 
thăm, tặng quà, học bổng và giao lưu với sinh viên là người Campuchia, Lào đang theo 

học tại các trường ĐH, CĐ trong tỉnh,… 
r Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa”; Chương trình số 16 của BTV Tỉnh ủy ngày 09/6/2016 về việc “Xây dựng, phát triển 
tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, 

giai đoạn 2016 - 2020”; Chỉ thị số 42-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới nội 
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dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - 

xã hội”,… 
 sTrong giai đoạn 2014 – 2016 đã tổ chức được 2 đợt giám sát trực tiếp đối với cấp ủy, 
chính quyền của các Huyện, Thị, Thành phố trong tỉnh. Cụ thể, năm 2015 đã tổ chức 

giám sát Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 tại Ủy ban nhân dân 
của 5 đơn vị: huyện Phú Giáo, huyện Dầu Tiếng, TX. Bến Cát, TX. Tân Uyên, TP. Thủ 

Dầu Một; năm 2016 đã tổ chức giám sát việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn và Luật 
thanh niên năm 2005 tại Ủy ban nhân dân và cấp ủy của 02 đơn vị: huyện Dầu Tiếng và 
TX. Bến Cát. 
t Cấp Tỉnh đăng cai tổ chức Liên hoan Búp Sen Hồng các Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt 
động TTN các tỉnh, thành phía Nam lần thứ XXII, Đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ và 

Liên hoan Thiếu nhi vượt khó, học tốt định kỳ 2 năm/lần; Phát động Tháng hành động vì 
trẻ em, khai mạc hè và Ngày hội Thiếu nhi tỉnh Bình Dương hàng năm; Chương trình 
Trại hè thiếu nhi “Teen năng động, học điều hay”; Chương trình Tết Trung thu với chủ đề 

“Đêm hội trăng rằm” cho trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh, Ngày hội “Thiếu nhi khỏe tiến 
bước lên Đoàn”, Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, Hội thi “Em yêu sử Việt”, Hội thi 

“Tiếng hát Hoa phượng đỏ”,…Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức 
chương trình “Lắng nghe tiếng nói trẻ em”, “Diễn đàn trẻ em” hàng năm; tổ chức các 
hoạt động biểu dương, tuyên dương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu, cháu ngoan Bác Hồ; 

duy trì các hoạt động: “Hành trình đi tìm địa chỉ đỏ”,“Lớp học tình thương”, “Tủ sách TTN 
ở các khu, ấp”, “Chương trình phát thanh măng non”, “Chiếu phim chuyên đề”,...; vận 

động, quyên góp gây quỹ cho trẻ em nghèo đón Tết, đến trường  thông qua các mô hình 
như: “Sách cũ tặng bạn”, “Giúp bạn đến trường – Hướng tới tương lai”, “Quyên góp sách 
cũ”; “Đàn Gà khăn quàng đỏ”, “Ngày hội thiếu nhi hành động vì biên cương tổ quốc”, 

“Cây mùa xuân”, “Nuôi heo đất”,…đã thu hút trên 250.000 lượt thiếu nhi tham gia, giúp 
đỡ được 10.500 em thiếu nhi nghèo với các suất học bổng trị giá 2 tỷ đồng, vận động 

gần 5.800 em học sinh bỏ học trở lại trường tiếp tục học tập. 
u Tiêu biểu: Nhà Thiếu nhi cấp tỉnh đã được đầu tư, nâng cấp các thiết chế mới và mở 

rộng 7.000 m2 diện tích; hệ thống Nhà Thiếu nhi các cấp đã tổ chức gần 200 lớp tập 
huấn cho cán bộ phụ trách Đội, thu hút hơn 1.200  lượt Giáo viên - Tổng phụ trách Đội 
và 1.500 lượt cán bộ phụ trách Đội trong toàn tỉnh tham gia; tổ chức gần 50 lớp tập 

huấn, trại huấn luyện kỹ năng cho gần 10.000 lượt em thiếu nhi tham gia. 
v Sử dụng có hiệu quả các trang mạng xã hội (facebook, zalo,..); các hình thức tuyên 

truyền trực quan sinh động như: đoạn phim ngắn (videoclip), đoạn phim âm nhạc (Music 
Video); các chuyên trang, chuyên mục trên Website của Đoàn và các kênh thông tin đại 
chúng (Báo, Đài,…). 
w Hội nghị BCV-TTV định kỳ đã cung cấp những thông tin thời sự như các hiệp định kinh tế, 
hội nhập, tình hình biên giới, biển đảo thành phố thông minh, khởi nghiệp... gắn với các đợt 

sinh hoạt, sự kiện chính trị, các đợt thi đua sôi nổi trong thanh thiếu nhi, kịp thời tuyên 
truyền, định hướng, ổn định tình hình tư tưởng thanh niên. 
 

 


