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tại 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 là sự kiện 

chính trị quan trọng của tuổi trẻ Bình Dương, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức 

Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Tỉnh. Đại hội là diễn đàn để tuổi trẻ Bình Dương cùng 

đoàn kết, sáng tạo, phát huy trí tuệ và đánh giá lại những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 

- 2017; từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho công tác Đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tăng cường giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, cổ vũ thanh thiếu nhi thi đua học 

tập, khởi nghiệp, phát huy tinh thần tình nguyện, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh 

sớm đưa 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 giàu đẹp, văn minh. 
 

PHẦN THỨ NHẤT: 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI 

TỈNH BÌNH DƢƠNG KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2012 – 2017 

 

I. BỐI CẢNH, TÌNH HÌNH THANH NIÊN TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC 

ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI 

Trong nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, tình hình kinh tế - xã hội 

của Tỉnh phát triển nhanh và khá toàn diện, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ 

vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được ổn định, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng 

cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Đảng bộ, chính 

quyền, nhân dân trong tỉnh luôn quan tâm, đặt niềm tin sâu sắc, kỳ vọng to lớn vào thế hệ trẻ 

và đã có nhiều chủ trương, chính sách, chương trình, đề án nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tổ 

chức Đoàn chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thanh thiếu nhi. 

Tình hình thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương có nhiều biến đổi. Năm 2012, thanh 

thiếu nhi trong tỉnh có hơn 850.000, hiện nay có gần 1,2 triệu người, chiếm gần 50% dân 

số toàn tỉnh
1
. Tiếp nối truyền thống cha anh, phần lớn thanh niên trong tỉnh ý thức rõ trách 

nhiệm của mình đối với Tổ quốc và nhân dân, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và 

định hướng phát triển của tỉnh. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, 

kinh tế, xã hội khu vực và quốc tế, nhất là tình hình phức tạp trên Biển Đông, đông đảo 

thanh niên trong tỉnh tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến những vấn đề có ảnh hưởng tới 

tương lai, vận mệnh của dân tộc và thể hiện quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn 

lãnh thổ của Tổ quốc. Thanh niên 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, dám làm, có ý chí khắc 

phục khó khăn vươn lên lập thân, lập nghiệp với khát vọng cống hiến; sống nhân ái, sẻ 

chia, tương thân, tương ái, vì cộng đồng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.  

                                           
1. Đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh có khoảng 346.000 em.. Đoàn viên: trên 86.000 người. Hội viên Hội LHTN: trên 165.000 người. 

Hội viên Hội Sinh viên: trên 19.000 người.  

Dự thảo lần thứ 8 sau khi lấy ý kiến đóng góp của cựu cán bộ Đoàn, các sở, ngành, cán bộ Đoàn chủ chốt, BTV, BCH Tỉnh Đoàn 
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Tuy nhiên, cũng còn một bộ phận thanh niên bị tác động bởi những vấn đề tiêu cực 

trong xã hội dẫn đến có sự nhận thức chưa đúng về chính trị, đạo đức, lối sống; tình trạng 

vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội diễn biến phức 

tạp; mạng xã hội tác động đa diện, đa chiều tới thanh thiếu nhi, trong đó có nhiều tác động 

tiêu cực; sự lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ 

thanh niên ngày một gia tăng. 

Trong năm năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương có 

nhiều điều kiện thuận lợi, nhưng cũng đối diện với không ít khó khăn, thách thức mới, đó là 

ảnh hưởng của nền kinh tế đã làm cho lạm phát, giá cả tăng, đời sống, việc làm, học tập của 

thanh niên thêm khó khăn. Trong bối cảnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương và 

tuổi trẻ toàn tỉnh đã phát huy những thuận lợi, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, không 

ngừng sáng tạo, tập hợp đông đảo thanh thiếu nhi trong tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu 

quả chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của nhiệm kỳ, cơ bản hoàn 

thành Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã đề ra, 

đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và đưa công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh ngày càng phát triển, trở thành một trong những đơn vị 

dẫn đầu cả nước trong những năm qua.  
 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN 

THỨ X VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ IX 

1. Tiếp tục đổi mới nội dung, phƣơng thức giáo dục của Đoàn 

Trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới 

về phương thức và nội dung, các cấp bộ Đoàn xác định học tập và làm theo tư tưởng, tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống 

văn hóa cho thanh thiếu nhi là nội dung xuyên suốt, bao trùm, với phương châm giáo dục 

qua thực tiễn hành động, kết hợp giữa phương thức giáo dục truyền thống với phương thức 

giáo dục hiện đại, nêu gương điển hình tiên tiến, phát huy vai trò tự giáo dục, tự rèn luyện 

của thanh niên, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, đạo đức, 

lối sống, ý thức pháp luật cho thanh thiếu nhi. Điều đó được thể hiện cụ thể, sinh động qua 

các mặt công tác sau: 

1.1. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:  

Xác định triển khai thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác là nội dung quan 

trọng trong việc xây dựng lớp thanh niên thời đại mới. BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp 

bộ Đoàn trong tỉnh cụ thể hóa nội dung việc học tập và làm theo lời Bác, phù hợp trong 

từng đối tượng thanh niên và đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Các cấp bộ Đoàn, Hội, 

Đội đã bám sát hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương, 

đơn vị để tổ chức, hướng dẫn ĐVTN tham gia trên cả hai mặt "học tập" và "làm theo". Nội 

dung học tập được cụ thể hóa thành tiêu chí thi đua, rèn luyện phấn đấu theo lời Bác dạy 

đối với từng lứa tuổi, từng đối tượng thanh thiếu nhi, đi kèm với những việc làm cụ thể, 

gắn với việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, rèn luyện đội viên, phù hợp với 

điều kiện thực tế tại các đơn vị, địa phương. Nhiều hình thức, mô hình, cách làm mới được 

triển khai trong các cấp bộ Đoàn đã đạt được hiệu quả tích cực như: Ngày hội “Thanh 

niên Công nhân Bình Dương làm theo lời Bác”, Cuộc thi viết cảm nhận “Nhật ký thế hệ 

Hồ Chí Minh”, Lễ giỗ tưởng niệm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Liên hoan 

“Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Bình Dương”, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, 

Đại hội Công dân trẻ tỉnh Bình Dương, Liên hoan “Người con hiếu thảo”, “Sổ vàng, Nhật 

ký làm theo lời Bác”; “Một giờ vàng tiết kiệm điện”,tặng 3.500 quyển Di chúc của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh cho các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh, tuyên dương các điển hình thanh 

niên tiên tiến trên các lĩnh vực; mở các chuyên mục “Theo gương Bác” trên Báo Bình 

Dương và “Tuổi tr  Bình Dương noi gương Bác” trên Trang tin điện tử Tỉnh Đoàn, Đài 

Phát thanh Truyền hình Bình Dương,...Qua đó, đã có gần 2.500 gương thanh thiếu nhi 

điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được tuyên dương, khen thưởng các cấp. 
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1.2. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:  
Xác định đây là một nội dung quan trọng trong công tác giáo dục, các cấp bộ Đoàn đã 

tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng hàng năm thông qua việc 

tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, học tập các chủ trương, đường lối, nghị quyết của 

Đảng, của Đoàn, tình hình biên giới, hải đảo, tình hình thời sự trong và ngoài nước; thường 

xuyên đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng cụ thể, gần gũi về nội dung, đa 

dạng, phong phú, hấp dẫn về hình thức. Đặc biệt, coi trọng phương thức giáo dục thông qua 

các hoạt động thực tiễn, các hoạt động ngoại khóa, các phong trào thi đua yêu nước, các hội 

thi, cuộc thi, các hoạt động về nguồn,.... Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay 

được triển khai trong các cấp bộ Đoàn, góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức cho 

ĐVTN như: Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề 

“Rạng ngời chân lý”; cuộc thi “Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh” trên Website Tỉnh 

Đoàn, thi trực tuyến qua internet về phổ biến các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn qua website 

Tỉnh Đoàn. Trang thông tin điện tử tổng hợp Tỉnh Đoàn mỗi ngày có gần 10.000 lượt truy 

cập, chất lượng tin, bài ngày càng nâng lên; triển khai bộ công cụ mới trong giảng dạy, phổ 

biến 6 bài lý luận chính trị; Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên hàng quý, các chương 

trình đối thoại, gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với thiếu nhi, trí thức trẻ, đoàn viên tiêu biểu, thanh 

niên điển hình trên các lĩnh vực,... Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng chương trình 

hành động và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 42-CT/TW 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 tr  giai đoạn 2015 - 2030” (Chỉ thị số 42-

CT/TW). Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong 

thanh thiếu nhi được thực hiện thường xuyên, góp phần giải quyết những phát sinh mới trong 

tư tưởng, nhận thức của thanh thiếu nhi. 

1.3. Công tác giáo dục truyền thống:  

Được các cấp bộ Đoàn tổ chức thường xuyên, bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, 

văn hóa và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và tổ chức Đoàn - Hội - Đội. Nhiều hoạt 

động giáo dục truyền thống đã thể hiện được sự sáng tạo của tuổi trẻ, có giá trị giáo dục cao, 

tạo sự lan tỏa trong thanh thiếu nhi và cộng đồng. Các cấp bộ Đoàn đã chú trọng đổi mới 

các hình thức giáo dục lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn nhằm tạo sức hấp dẫn với thanh 

thiếu nhi, như: Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi trắc nghiệm qua mạng internet; tổ chức các 

hình thức sân khấu hóa tái hiện lịch sử, xây dựng những sản phẩm tuyên truyền trực quan 

sinh động, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả. Nhiều đợt 

sinh hoạt chính trị, chương trình, hoạt động, dự án được thực hiện đã tạo hiệu ứng lan tỏa 

sâu rộng trong toàn Đoàn, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia như: đợt sinh hoạt 

chính trị “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào 

tuổi tr  thời đại Hồ Chí Minh”, “Tự hào Việt Nam”, “Em yêu lịch sử Việt Nam”, “Đảng 

với thanh niên, thanh niên với Đảng”, “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”, “Hành 

trình đến với địa chỉ đỏ”, Hành trình “Tôi yêu Bình Dương”, Ngày hội “Tiếp sức Thanh 

niên công nhân Bình Dương”, Liên hoan các nhóm tuyên truyền các ca khúc cách mạng 

hàng năm; Ngày hội “Theo bước chân anh hùng Lý Tự Trọng”, Triển khai thực hiện “Dự 

án Tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng”, MV “Theo bước chân những người anh hùng”,Cuộc thi 

“Nhà sử học nhỏ tuổi”, Khánh thành Đền bia tưởng niệm Thanh niên xung phong,… 

1.4. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống:  

Các cấp bộ Đoàn đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01 của BTV Trung 

ương Đoàn khóa X về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của 

cán bộ Đoàn” (Chỉ thị 01 CT/TWĐTN), vận động ĐVTN thực hiện cuộc vận động “Xây 

dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa ở khu dân cư”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; 

tổ chức thường xuyên Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi tr  Bình Dương” tại các địa 

phương, đơn vị; phát động Tuần lễ “Công dân tr  Bình Dương, tự hào tiến bước dưới cờ 
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Đảng quang vinh”; tổ chức cuộc thi “Gương sáng quanh tôi”; Diễn đàn “Nâng cao chất 

lượng công tác giáo dục của Đoàn - Trách nhiệm của mỗi đoàn viên”; “Tuyền truyền, giáo 

dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam”, phát động thực hiện công trình ”Ngàn hoa dâng 

Đảng”, duy trì và phát huy hiệu quả Quỹ Tài năng trẻ tỉnh Bình Dương thông qua các giải 

thưởng “Tài năng tr ”, “Hồ Văn Mên”, “Đoàn Thị Liên”, “Cán bộ Đoàn xuất sắc”; định kỳ 

xét chọn và tuyên dương, khen thưởng thanh thiếu nhi điển hình trên các lĩnh vực như: “Học 

sinh 3 tốt”,  “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”, “Bí thư Chi đoàn giỏi”; “Thiếu nhi làm 

theo lời Bác”; “Cán bộ, công chức tr  giỏi”
2
,...Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của thanh thiếu nhi đối với bản thân, gia đình và xã hội. Các hoạt động giúp đỡ, cảm 

hóa thanh niên hoàn lương, thanh thiếu nhi chậm tiến đã được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển 

khai thực hiện tốt và nhận được sự đánh giá cao từ xã hội
3
. 

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:  

Được các cấp bộ Đoàn triển khai có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung tuyên 

truyền, phổ biến và tổ chức các Hội nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo Hiến pháp sửa đổi, bổ 

sung, Luật Thanh niên, Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Dân sự, Luật Nghĩa vụ quân sự, pháp luật 

về Hôn nhân và Gia đình, An toàn giao thông, Phòng chống ma túy,...Hình thức, giải pháp, 

mô hình thực hiện phong phú, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng thanh niên như: ngày hội 

pháp luật, ngày hội cử tri trẻ, đội hình thanh niên xung kích phục vụ tại các điểm bầu cử; 

“Phiên tòa giả định”, “Kịch diễn dàn”, “Ba gặp, bốn biết”, “03 bình cử”, “04 công khai” cho 

thanh niên trúng tuyển lên đường làm nghĩa vụ quân sự; “Giỏ pháp luật”,“Tủ pháp luật” tại 

các bến xe, khu tập trung đông TNCN; triển khai “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh đối với can phạm tại nhà giam giữ của thị xã Dĩ An”; ngày hội “TNCN với kiến 

thức pháp luật”; phát báo Bình Dương thứ bảy miễn phí cho TNCN đang sinh hoạt tại các chi 

hội từ 5.000 tờ lên 10.000 tờ mỗi kỳ,…Các hoạt động phối hợp giữa Đoàn Thanh niên với 

ngành Tư pháp, Công an, Quân đội, Giáo dục và Đào tạo, các Đoàn thể trong tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi tiếp tục được triển khai, nhiều nơi đạt kết quả 

tốt. Nổi bật là việc triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao nhận thức pháp luật cho 

thanh niên tỉnh Bình Dương” giai đoạn 2009 – 2013 và 2015 – 2018; thành lập “Tổ an ninh 

chính trị” trong sinh viên của tỉnh; phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch 

“Giáo dục, cảm hóa và giúp đỡ TTN chậm tiến trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 

- 2020”, tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương”, Ngày toàn dân 

phòng chống ma túy,... Qua đó, đã từng bước giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao ý 

thức công dân, hình thành nếp sống văn minh trong ĐVTN. 
 

2. Tiếp tục triển khai hiệu quả 2 phong trào hành động cách mạng do Trung 

ƣơng Đoàn phát động gắn với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của “Chương trình 

phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2020” 

2.1. Nâng cao chất lượng phong trào “xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”: 

Trong nhiệm kỳ qua, phong trào “Xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc” có sự phát triển về quy mô, hiệu quả từng bước được nâng lên, qua đó đã phát huy 

vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên. 

2.1.1. Xung kích phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế:  

Các hoạt động xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội được các 

cấp bộ đoàn triển khai rộng khắp trong tất cả các đối tượng thanh niên, gắn với những hoạt 

động cụ thể thông qua việc đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh 

niên
4
, tập trung giải quyết những việc mới, việc khó, những bức xúc của cộng đồng, góp 

                                           
2 Cấp tỉnh: tuyên dương 1850 gương “Công dân trẻ tiêu biểu”; “Nhà giáo 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: 18.950 gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Đồng thời, thành lập được 80 CLB “Thắp 

sáng ước mơ”, tổ chức 2650 chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi tr  Việt Nam”. 
3 Đã giúp đỡ 780 TN chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng, 220 TN hoàn lương sau khi mãn hạn tù trở về địa phương có việc làm ổn định. 
4Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn đã xung kích đảm nhận 36 công trình thanh niên cấp tỉnh, 325 công trình thanh niên cấp huyện, 13560 phần 

việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá gần 75 tỷ đồng. 
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phần tham gia phát triển kinh tế, ổn định xã hội, tăng cường mặt trận đoàn kết tập hợp 

thanh niên trên từng lĩnh vực tại các địa phương, đơn vị.  

Trong thanh niên nông thôn: Phong trào “Tuổi tr  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 và đảm nhận hiệu quả công trình “Nâng bước nông thôn - Thắp sáng 

đường quê” với việc làm mới, tu sửa, phát quang đường giao thông nông thôn; vận động 

nhân dân làm đường bê tông, đèn điện thắp sáng; làm mới, sửa chữa hệ thống kênh mương, 

nhà văn hóa, xây dựng nhà nhân ái, trường học, tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo vệ 

dòng sông quê hương, tuyên truyền vệ sinh phòng chống dịch bệnh, phòng chống lụt bão, 

giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển mô hình trang trại trẻ, tổ hợp tác, 

hợp tác xã, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi; định kỳ tổ chức Liên hoan và tuyên 

dương thanh niên nông thôn sản xuất kinh doanh giỏi…Qua đó, góp phần đưa các xã trong 

tỉnh từng bước đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định
5
.  

Trong thanh niên địa bàn dân cư: Các cấp bộ đoàn đã tích cực chủ động triển khai 

cuộc vận động “Thanh niên Bình Dương tham gia xây dựng văn minh đô thị”, “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tổ chức cho các cơ sở Đoàn, ĐVTN 

thực hiện các “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”; ra mắt các “Tuyến 

h m văn minh” tại các huyện, thị, thành phố; các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi 

trường; thành lập các đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, tổ chức gần 2.000 đợt 

ra quân bóc, xóa quảng cáo, rao vặt không đúng nơi quy định và trang bị “Bảng quảng 

cáo, rao vặt tại các khu dân cư”; tổ chức các hội thi văn hóa ứng xử nơi công cộng, đảm 

nhận chăm sóc cây xanh, vệ sinh, an ninh các tuyến đường góp phần tạo mỹ quan đô 

thị“Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”
6
.   

Trong thanh niên công chức, viên chức: Phong trào “3 trách nhiệm” được cụ thể 

hóa với các mô hình, hoạt động như:“Văn hóa công sở”, “Xây dựng hình ảnh cán bộ, 

công chức tr  tiêu biểu”, “Đoàn tham gia cải cách hành chính”, “Ba nụ cười thân thiện”, 

“Thư cảm ơn, thư xin lỗi, thư chúc mừng, thư chia buồn”, “Tuổi tr  Bình Dương chung 

tay xây dựng Trung tâm hành chính công năng động, thân thiện”, Hội thi Thanh niên 

chung tay cải cách thủ tục Hành chính,…có những chuyển biến tích cực, góp phần làm 

thay đổi nhận thức, đổi mới tác phong, lề lối làm việc trong cán bộ, công chức, viên chức 

trẻ, qua đó giúp đội ngũ này đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, đề ra những 

phương pháp quản lý tiên tiến trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công việc, 

phát huy tính sáng tạo trong nghiên cứu và hình thành cách ứng xử lịch thiệp khi giao tiếp 

với người dân, tạo nên hình ảnh cán bộ, công chức trẻ năng động, sáng tạo, giỏi nghề, 

trong sạch, 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 doanh, trong đó nổi bật là việc triển khai thi đua “Bốn nhất”, 

thông qua tổ chức phát động 2 phong trào “Thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi và xung 

kích bảo vệ tài sản” và phong trào “Cải tiến – Tiết kiệm” tại các cơ sở Đoàn trực thuộc; tổ 

chức chương trình “Thắp sáng ước mơ TNCN, Thanh niên xa quê và tuyên dương Người 

thợ tr  giỏi tỉnh Bình Dương” và Liên hoan “Tuổi tr  sáng tạo” hàng năm, đã tạo môi 

trường thuận lợi để TNCN phát huy tính xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thi đua hoàn 

thành công việc đúng và vượt tiến độ đề ra, đảm bảo năng suất, chất lượng cao nhất, góp 

phần cùng doanh nghiệp ổn định và phát triển
7
.   

                                           
5Các cấp bộ Đoàn triển khai lắp đặt 4530 bóng đèn “Thắp sáng đường quê”, làm mới 75 km đường nông thôn. 
6 Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện được 5.890 “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”; ra mắt 280 “Tuyến h m văn minh”; thực 

hiện gần 2.500 hoạt động truyền thông và thành lập 630 đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường,.... 
7 Các cơ sở Đoàn đã tham mưu tổ chức tuyên dương được 380 Người thợ trẻ giỏi tại địa phương, đơn vị; tổ chức 1.580 lóp dạy kỹ năng mềm, tư vấn cho TNCN; tổ 

chức 38 cuộc thi tay nghề cho 5.630 TNCN; giới thiệu trên 150 ý tưởng sáng tạo, đề tài, chuyên đề, công trình của ĐVTN tỉnh; 58 đề tài Trung ương, cấp tỉnh, 169 

công trình nghiên cứu được ứng dụng thực tiễn …làm lợi cho Nhà nước hơn 1,9 tỷ đồng. 
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Trong thanh niên trường học: Các phong trào, chương trình “Khi tôi 18”, “Học 

sinh 3 tốt”, “Sinh viên 5 tốt”, Kỳ họp HĐND trẻ; Hội thi “Nghiên cứu khoa học dành cho 

HSSV tỉnh”; cuộc thi “Sáng tạo dành cho TTN-NĐ tỉnh”, các hội thi tay nghề, hội nghị 

khoa học, hoạt động của các Câu lạc bộ học thuật,… đã tạo động lực cho HSSV rèn luyện, 

phấn đấu toàn diện trên các mặt: Đạo đức, học tập, tích lũy tri thức, thể lực và kỹ năng 

thực hành xã hội; bước đầu xây dựng lớp thanh niên có tác phong công nghiệp, định 

hướng giá trị, lối sống, định hướng nghề nghiệp cho HSSV trong lập thân, lập nghiệp, qua 

đó phát huy được khả năng, trí tuệ và chất xám vào sự nghiệp CNH-HĐH và xây dựng văn 

minh đô thị của tỉnh nhà.  

Trong thanh niên lực lượng vũ trang: Phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên lực 

lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, các 

cấp bộ Đoàn đã tổ chức các hoạt động kết nghĩa với các đơn vị vũ trang, đơn vị vùng sâu, 

vùng xa, biên giới, hải đảo, đặc biệt là các đơn vị vũ trang trên địa bàn dân cư; triển khai 

có hiệu quả phong trào “Tuổi tr  Công an Bình Dương học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ 

dạy - xung kích, sáng tạo, tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc”, “Thanh niên Quân 

đội vươn tới những đỉnh cao”, “Xây dựng doanh trại chính quy – xanh - sạch - đẹp”, mô 

hình “Liên quân 3 màu áo”,...thông qua đó, tổ chức Đoàn đã phát huy sức trẻ của ĐVTN 

lực lượng vũ trang trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện tốt 

công tác dân vận tại địa phương, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, 

góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, 

giữ vững cuộc sống bình yên của nhân dân. 

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều hình thức động viên, cổ vũ thanh niên tích 

cực học tập ngoại ngữ, tin học, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết trong hội nhập; tăng 

cường cung cấp thông tin về thị trường hàng hóa, thị trường xuất khẩu lao động, hỗ trợ 

thanh niên tiếp cận phương thức sản xuất mới, tiên tiến để tạo ra sản phẩm hàng hoá có 

tính cạnh tranh cao; tham gia các hoạt động quốc tế do Trung ương Đoàn tổ chức và tham 

gia các hoạt động quốc tế được tổ chức tại Tỉnh
8
. Các cấp bộ Đoàn còn đẩy mạnh thực 

hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” bằng 

nhiều hình thức phong phú, sáng tạo nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định 

sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển
9
. 

2.1.2. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng:  

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” trong tỉnh có bước phát triển cả về chất lượng 

và số lượng. Quy mô, các loại hình tình nguyện được đa dạng hóa, thu hút đông đảo lực 

lượng thanh niên trong và ngoài tổ chức Đoàn, Hội tham gia. Hoạt động tình nguyện đảm 

bảo tính rộng khắp, bền vững, sáng tạo và có xu hướng phát triển sâu rộng trong thanh thiếu 

niên. Trong đó, tập trung đổi mới việc triển khai thực hiện các hoạt động trong “Tháng 

Thanh niên”, “Tháng công nhân và Tuần Lễ TNCN Bình Dương”, “Hoat động hè“, “Chiến 

dịch thanh niên tình nguyện xuân và hè” hàng năm theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả, 

qua đó đã có nhiều mô hình, hoạt động, chương trình được thực hiện và để lại nhiều dấu ấn 

như: Lễ kỷ niệm 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện và Ngày hội “Sáng mãi ngọn 

lửa tình nguyện”, Ngày hội “Thầy thuốc tr  Bình Dương làm theo lời Bác – tình nguyện vì 

sức khỏe cộng đồng”, Dự án “Hoa Dướng Dương”, “Hành trình chăm sóc sức khỏe cho 

người cao tuổi”, Ngày hội  “Áo trắng tình nguyện”, Ngày hội “Tết yêu thương, xuân tình 

nguyện”, “Chuyến xe nghĩa tình – San s  yêu thương”, mô hình “CLB Ngân hàng máu 

sống”, “Bữa ăn tình thương” cho người dân tại các bệnh viện, mô hình 05 “Dự án nước 

sạch” cho người dân tại các khu dân cư...Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ, phong trào tình 

                                           
8 Thành lập và ra mắt CLB Tiếng Anh “Young Style” trực thuộc Hội LHTN tỉnh;  tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với Đoàn thanh niên 

NDCM  Lào tỉnh Champasak, ký kết hợp tác lâu dài với Viện trao đổi Văn hóa Quốc tế Hàn quốc tại TP. Deajeon thông qua việc thành lập Trung tâm GLVH 

Việt – Hàn; định kỳ  tổ chức Đoàn đại biểu thanh niên Bình Dương sang tham gia giao lưu, trao đổi văn hóa tại thành phố Daejeon - Hàn Quốc; tổ chức Chương 

trình Ngày hội giao lưu văn hóa “Sắc màu Việt- Hàn” tại tỉnh,… 
9 Mô hình Phiên chợ công nhân hàng quý của Trung tâm HTTN CN và Lao động trẻ (trực thuộc Tỉnh Đoàn); mô hình bán hàng giá gốc hàng 

tháng của Đoàn công ty May mặc Bình Dương (trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp); mô hình Phiên chợ cuối tuần của Hội LHTN VN tỉnh. 
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nguyện đã được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh định hướng cụ thể cho từng đối tượng để triển 

khai các hoạt động phù hợp với từng đối tượng thanh niên như: Chiến dịch “Mùa hè xanh”, 

“Tiếp sức mùa thi” trong ĐVTN, sinh viên; Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” trong học sinh, 

giáo viên, đoàn viên các trường THPT, Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” trong thanh niên khối 

công nhân, viên chức, công chức và đô thị; Chiến dịch “Hành quân xanh” trong thanh niên 

khối lực lượng vũ trang; tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện quốc tế tham gia các 

hoạt động tại Lào, Campuchia
10

.  

2.1.3. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội:  

Nhiệm kỳ qua, các hoạt động hướng về biển, đảo, biên giới Tổ quốc được đẩy 

mạnh. Các nội dung, hoạt động được tổ chức đa dạng, rộng khắp, tạo hiệu ứng tốt, có sức 

hiệu triệu cao, thu hút hàng nghìn lượt thanh thiếu nhi tham gia. Các cấp bộ Đoàn trong 

tỉnh tổ chức giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị bộ đội biên phòng, hải quân, cảnh sát biển, 

các tỉnh biên giới để tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, tình hình 

biển Đông gắn với cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, với nhiều hoạt động 

thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và thanh thiếu 

nhi tại địa phương, trong đó dấu ấn của nhiệm kỳ là việc thành lập và ra mắt nguồn Quỹ 

“Nghĩa tình biên giới hải đảo” của Đoàn Thanh niên tỉnh với nguồn quỹ ban đầu gần 3 tỷ 

đồng, tổ chức thành công Chương trình “Tuổi tr  Bình Dương hướng về biển đảo quê 

hương” với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng, khánh thành công trình thanh niên tiêu biểu toàn 

quốc “Trạm lọc nước tinh khiết” cho Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2, công trình “Sân 

chào cờ và đường dẫn lên cột cờ” tại Đảo tiền tiêu Cù Lao Xanh (tỉnh Bình Định), công 

trình trang bị 10 cột mốc biên giới tại Đồn biên phòng,... Qua đó góp phần khẳng định chủ 

quyền Tổ quốc, thể hiện tình yêu quê hương, biển đảo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của tuổi trẻ trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
11

.  

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2012 - 2017” của Trung ương Đoàn và 

Đề án “Thanh niên xung phong Bình Dương tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trên 

địa bàn tỉnh” của BTV Tỉnh Đoàn thông qua cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao 

thông”, xây dựng các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Điểm giao cắt đường sắt 

- đường bộ an toàn”, “Bến đò ngang an toàn”, lập hàng rào “sống” để bảo vệ tài sản của các 

chủ doanh nghiệp trong sự kiện ngày 13/5/2014; tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, tuyên 

truyền an toàn giao thông trên địa bàn dân cư, thành lập các tổ“phòng, chống rải đinh trên địa 

bàn tỉnh”...
12

. Phong trào “Đoàn kết 3 lực lượng” tiếp tục được triển khai hiệu quả. Các cấp 

bộ Đoàn đã chủ động vận động ĐVTN thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội 

phạm, tệ nạn xã hội; tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ và các 

hoạt động đón, hỗ trợ quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương,... với nhiều 

mô hình và cách làm hiệu quả như: CLB “Vì tương lai”,“CLB “phòng chống tội phạm, chống 

cướp giật”, CLB “Hiệp sĩ đường phố”,  “Lắp đặt camera an ninh tại các tuyến h m”; “Đội vá 

xe lưu động miễn phí” phục vụ Lễ hội Rằm Tháng giêng ; “Đội ứng cứu nhanh bảo đảm an 

toàn giao thông tại Quốc lộ 1A”, “Hội trại tòng quân”,... 

2.1.4. Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ: 

Được các cấp bộ Đoàn phát động với các hoạt động sôi nổi như: triển khai phong 

trào “Sáng tạo tr ”,“Sáng tạo khởi nghiệp”; tổ chức tọa đàm “Thanh niên với Khoa học - 

Công nghệ”, Festival “Sáng tạo tr ”; tuyên dương “Người thợ tr  giỏi”; tham gia cải cách 

hành chính, xây dựng người cán bộ, công chức trẻ giỏi “Năng động, sáng tạo, giỏi nghề, 

trong sạch, yêu nước”,... thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Hàng năm, BTV Tỉnh Đoàn 

phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi 

                                           
10 Kết quả: có trên 100.000 lƣợt ĐVTN tham gia các chương trình tình nguyện do Đoàn-Hội tổ chức. 
11 Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức huy động được nguồn kinh phí để thực hiện chương trình trị giá gần 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,... 
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đồng; Hội thi Tin học trẻ; Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức,... với số lượng 

giải pháp sáng tạo ngày càng tăng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, có tính ứng dụng thực tiễn 

cao. Các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh trong các cơ 

quan, doanh nghiệp, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất được ĐVTN trong tỉnh tiếp tục 

thực hiện và mang lại nhiều kết quả thiết thực
13

. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã tập trung 

triển khai tốt Kết luận số 08, ngày 21/5/2014 của BTV Trung Đoàn về “Một số giải pháp 

đẩy mạnh công tác tài năng tr  của Đoàn, giai đoạn 2014 - 2017”, gắn với công tác triển 

khai thực hiện phong trào “Sáng tạo tr “ và việc sử dụng có hiệu quả Quỹ Tài năng trẻ do 

Tỉnh Đoàn và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đồng sáng lập
14

. 

2.1.5. Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu: 

Hoạt động xung kích bảo vệ môi trường có nhiều kết quả nổi bật, được tập trung đầu tư 

về nội dung, nguồn lực và phương thức thực hiện. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

về bảo vệ môi trường cho thanh thiếu nhi và người dân trong tỉnh được thực hiện thường 

xuyên hơn, gắn với việc tổ chức các hoạt động tình nguyện, qua đó xuất hiện nhiều mô hình 

hiệu quả, các sáng kiến, giải pháp của ĐVTN đã đem lại nguồn lợi cho xã hội hàng tỷ đồng, 

góp phần bảo vệ môi trường sống, mỹ quan đô thị của tỉnh nhà và nâng cao nhận thức, ý thức 

bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu trong thanh thiếu nhi, 

tiêu biểu như: Ngày hội thanh niên tình nguyện “Vì cuộc sống tươi đẹp”; Chiến dịch “Giờ trái 

đất”, Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn”; chương trình míttinh đi bộ đồng hành vì môi 

trường và Phiên chợ “Tái chế, tái sử dụng”; chương trình “Ngày thứ bảy tình nguyện”,“Ngày 

chủ nhật xanh”, Lễ phát động“Tết trồng cây”, mô hình “Đại lộ Bình Dương xanh”
15

, “Vườn 

cây công dân tr ”, “Vỉa hè sạch - Góc phố đẹp”,... Đồng thời, BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo xây 

dựng được gần 150 đội hình tình nguyện xanh tại cơ sở để cùng phối hợp tham gia trong công 

tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn toàn tỉnh.  
 

2.2. Đẩy mạnh hiệu quả phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”: 

Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được đẩy mạnh, quan 

tâm, chăm lo đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, đặc 

biệt trong học tập, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệc việc làm, nâng cao đời sống văn hóa 

tinh thần và các kỹ năng xã hội cần thiết đối với thanh thiếu nhi. 

2.2.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập:  

Thông qua các phong trào do Đoàn, Hội tổ chức như “Khi tôi 18”, “Học sinh 3 rèn 

luyện”, “Sinh viên 5 tốt”, các hoạt động tập hợp, kết nối, đồng hành cùng ĐVTN-HSSV,... đã 

góp phần xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực, tạo môi trường rèn luyện, thi đua 

học tốt cho HSSV và phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên, giáo viên trẻ
16

. Ngoài ra, các 

cấp bộ Đoàn đã duy trì thường xuyên các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó 

khăn đến trường: Chương trình “Tư vấn mùa thi - về trường”, “Hành trình đến với doanh 

nghiệp”, “Tiếp sức mùa thi” “Tiếp sức đến trường”, “Thắp sáng ước mơ tuổi tr  Bình 

Dương”,... Phối hợp với Ngành Giáo dục đào tạo, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ 

chức, cá nhân hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn tín 

dụng học tập và vận động học sinh bỏ học và có nguy cơ bỏ học trở lại trường. Song song đó, 

các cấp bộ Đoàn còn tổ chức hỗ trợ, cổ vũ, khuyến khích thanh niên học tập, nghiên cứu khoa 

học, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; việc thành lập các câu lạc bộ học thuật, các 

sân chơi nghiên cứu khoa học 
17

 và tổ chức biểu dương các gương thanh niên tiêu biểu vươn 

                                           
13Trong nhiệm kỳ đã có 259 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học; 73 giải pháp sáng tạo do ĐVTN-HSSV thực hiện. Tiêu biểu có các đề tài đạt giải cấp 

trung ương như: Mô hình phục vụ học tập kỹ năng Marse, Bảng tính tan thông minh các muối, dùng phân tích hồi quy để xác định mối tương quan giữa 

một số đặc điểm kinh tế -xã hội của hộ gia đình đối với sự phát sinh chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố,... 
14 Kết quả đã tuyên dương được 280 gương “Người thợ trẻ giỏi” các cấp; tuyên dương và khen thưởng…Tài năng trẻ với tổng trị giá….. 
15 Năm 2013, Đoàn Thanh niên tỉnh Bình Dương đã vinh dự được Trung ương Đoàn và Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường 

tặng thưởng giải thưởng môi trường quốc gia và giải thưởng cho mô hình “Đại lộ Bình Dương xanh” 
16 Kết quả: có 180 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”, 820 học sinh đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp, 33 Đoàn 

trường triển khai phong trào “Khi tôi 18”. 
17 Chương trình Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng thực hành, thực tập sinh viên ngành Công tác xã hội”, Hội nghị “hướng dẫn phương 

pháp học Đại học, Cao đẳng và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học ” hàng năm, tọa đàm chuyên đề “Định hướng nghề nghiệp – chuyên ngành Kế 
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lên trong học tập với các giải thưởng, học bổng được thực hiện với nhiều nội dung thiết 

thực
18

. Triển khai thực hiện tốt các 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”, Đề án xây dựng 

“Các điểm phổ biến kiến thức KHCN và truy cập Internet cho thanh niên tỉnh Bình Dương” 

và  chương trình “Máy tính cũ – Tri thức mới” tại các xã điểm Nông thôn mới, với nhiều nội 

dung phong phú, đa dạng.
19

 Qua đó, giúp cho ĐVTN có nhiều cơ hội được học tập, nâng cao 

trình độ và tiếp cận nhanh với công nghệ thông tin. 

2.2.2. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm:  

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức và thực 

hiện đa dạng hóa các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên, bộ đội xuất ngũ trong nghề 

nghiệp, việc làm
20

; tổ chức các hoạt động phân luồng học sinh, giúp đỡ thanh niên yếu thế, 

phạm nhân, trại viên trẻ sau khi mãn hạn tù được học nghề, có việc làm và tiếp cận được 

nguồn vốn ưu đãi để làm ăn, ổn định cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng
21

, qua đó góp 

phần giải quyết nhu cầu nghề nghiệp, việc làm, nâng cao tay nghề, trình độ cho thanh niên. 

Chú trọng triển khai Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 

2015”, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh, Trung tâm GTVL thanh niên đã đào tạo và xây dựng 

được mạng lưới 30 giảng viên nguồn đào tạo khởi sự doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ cho trên 

5.000 ĐVTN học nghề, khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp; xây dựng và khánh thành 

Trung tâm Hỗ trợ TNCN và Lao động trẻ, xây dựng ngân hàng dữ liệu “Sinh viên 5 tốt” – 

“Học sinh 3 rèn luyện” – “Thông tin từ doanh nghiệp”, phát động “Chương trình thanh 

niên khởi nghiệp, xây dựng Thành phố thông minh”; tổ chức Diễn đàn “Đánh thức đam mê 

khởi nghiệp trong thanh niên”; phối hợp với tập đoàn Vingoup về tuyển dụng nguồn lao 

động chất lượng cao, giải quyết vấn đề việc làm cho sinh viên, triển khai chương trình 

“Tiếp sức người lao động” tại bến xe Bình Dương hàng tháng... BTV Tỉnh Đoàn đã phối 

hợp tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Đề án “Tuyển chọn, đào tạo cán bộ nguồn từ HSSV 

xuất sắc trong tỉnh”, Đề án “Đào tạo 200 cán bộ lãnh đạo, quản lý tr  chủ chốt cấp ủy, 

chính quyền xã, phường, thị trấn”,.. Các cấp bộ Đoàn còn chủ động xây dựng và đề xuất 

các cấp có thẩm quyền giao cho thanh niên các dự án phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, 

để tạo điều kiện cho thanh niên phát triển. Hướng dẫn thanh niên vận dụng, khai thác tốt 

các nguồn vốn vay, giới thiệu cho thanh niên vay vốn nước sạch, vốn học tập và làm kinh 

tế theo chương trình 120
22

,…Qua đó, đã giúp thanh niên nông thôn sản xuất, đáp ứng nhu 

cầu xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống, góp phần đáp ứng các tiêu chí Nông thôn mới. 

2.2.3. Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần:  

Được các cấp bộ Đoàn quan tâm tổ chức, với nhiều hoạt động truyền thông nâng 

cao nhận thức về tác hại của ma túy, bia rượu và các chất kích thích; triển khai các chương 

trình giáo dục giới tính, chăm sóc, giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS 

trong thanh niên; tổ chức các hoạt động tư vấn, khám chữa bệnh, phát thuốc cho thanh 

thiếu nhi, vận động xây dựng lối sống văn minh, văn hóa giao thông tại các khu nhà trọ, 

nhà ở xã hội tập trung đông TNCN,...Các hoạt động VHVN-TDTT cũng được các cấp bộ 

                                                                                                                                          
toán”, Cuộc thi “Lập trình viên sinh viên Đại học Thủ Dầu Một”, Hội thi “Olympic Kế toán”, “Cuộc thi “Tôi – nhà lãnh đạo” lần thứ I,…tham gia và đạt 

nhiều giải thưởng cao trong Cuộc thi “Olympic Tin học sinh viên (OLP’16), “Lập trình sinh viên Quốc tế ACM/ICPC ASIA Nha 

Trang”, Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên “Start – up Student Idear” hàng năm,… 
18Các 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” cho 10.850 ĐVTN-HSSV có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, các tài năng trẻ trên các lĩnh vực trị giá gần 8 t  

đồng. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” hàng năm đã thu hút hơn 300 ĐVTN tham gia giúp đỡ cho gần 20.000 thí sinh tham gia kỳ thi trên địa bàn tỉnh. 
19 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 khoa học công nghệ thanh niên, trong đó có 03 điểm trên địa bàn xã Nông thôn mới.  
20 Thông qua: Ngày hội tư vấn nghề nghiệp, hội chợ việc làm, phiên giao dịch việc làm, thực hiện Đề án “Văn phòng tư vấn hỗ trợ 

và phát triển thanh niên”; xây dựng ngân hàng dữ liệu “Sinh viên 5 tốt” – “Học sinh 3 rèn luyện” – “Thông tin từ doanh nghiệp”, 

tổ chức tốt các hội thi tay nghề, thao diễn kỹ thuật dành cho thanh niên công nhân. 
21 Đã giới thiệu việc làm cho hơn 6.500 thanh niên, tư vấn hướng nghiệp cho hơn 17.500 HS, thanh niên, mở 125 lớp dạy nghề và 

liên kết đào tạo với gần 1.280 học viên, giải quyết chỗ trọ giá rẻ cho gần 5.000 bạn sinh viên, TNCN; tổ chức giới thiệu cho gần 

2.500 bộ đội xuất ngũ, giúp đỡ, tư vấn cho hơn 1.200 thanh niên hoàn lương, thanh niên mãn hạn tù có việc làm. 
22 Đã trao tặng 65 căn nhà nhân ái trị gần 3 t  đồng; duy trì các tổ xoay vòng vốn, trao vốn không tính lãi với tổng số tiền trên 1 tỷ 

đồng, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm cho TNNT (vốn ngân hàng chính sách xã hội tỉnh) trị giá 95 tỷ đồng. 
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Đoàn tổ chức đa dạng, rộng khắp, từng bước đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần 

của ĐVTN, đặc biệt là việc tổ chức các hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp, khu ký 

túc xá sinh viên, khu nhà trọ có đông TNCN nhân dịp Tết Nguyên Đán, Tháng Công nhân, 

Tuần lễ TNCN,... Việc sử dụng, tham mưu, phối hợp đầu tư sửa chữa, xây dựng mới các 

thiết chế văn hóa dành cho thanh thiếu nhi đã được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực hiện 

tốt, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi
23

.  

2.2.4. Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội:  

Nhận thức của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên về rèn luyện kỹ năng xã hội được 

nâng cao. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức và phối hợp tổ chức một số hoạt động đạt hiệu quả, 

như: hội thi “Thủ lĩnh sinh viên”; “Học kỳ trong quân đội”, “Trại hè teen năng động, học điều 

hay”, trại hè “Hạt giống từ tâm”...Thường xuyên tổ chức các trại huấn luyện kỹ năng cho đội 

ngũ cán bộ nòng cốt, đưa nội dung giáo dục nâng cao kỹ năng xã hội vào các hoạt động tập 

thể do Đoàn, Hội, Đội tổ chức cùng với việc duy trì hiệu quả hoạt động của Hội đồng Huấn 

luyện kỹ năng công tác Đội, Hội LHTN. Bên cạnh đó, tích cực triển khai các hoạt động nhằm 

khuyến khích thanh niên tham gia học tập ngoại ngữ, tin học, xây dựng cho thanh niên phong 

cách làm việc chuyên nghiệp, khoa học, sáng tạo và hiệu quả. Hầu hết các cơ sở Đoàn đều có 

sự chuyển động tích cực, tính chủ động trong tìm kiếm nội dung, tổ chức các hình thức huấn 

luyện, trang bị cho ĐVTN ngày càng cao. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cũng đã phát huy 

được vai trò định hướng, trang bị các kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi thông qua 

các lớp tập huấn, các trại huấn luyện, trại rèn kỹ năng thực hành xã hội,...
24

 
 

3. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh 

3.1. Nâng cao chất lượng đoàn viên:  

Các cấp bộ Đoàn đã chủ động, tích cực nghiên cứu các giải pháp duy trì, phát triển 

đoàn viên đảm bảo theo đúng Điều lệ Đoàn
25

. Công tác quản lý, nâng cao chất lượng đoàn 

viên được chú trọng, tăng cường thông qua việc cụ thể hóa chương trình “Rèn luyện đoàn 

viên” gắn với nhiệm vụ chuyên môn và theo nhóm đối tượng. Việc quản lý, rà soát định kỳ 

về tình hình đoàn viên theo các khu vực, đối tượng được các cấp bộ Đoàn triển khai thường 

xuyên. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý đoàn viên, BTV Tỉnh Đoàn đã triển khai thực 

hiện hướng dẫn thống nhất về công tác đoàn vụ trong toàn tỉnh; tổ chức thực hiện nghiêm 

túc công tác phân loại, đánh giá đoàn viên; quy định đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú 

cũng được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện tốt thông qua việc giới thiệu đoàn viên về 

địa phương sinh hoạt, đánh giá quá trình tham gia sinh hoạt của đoàn viên tại địa phương 

vào cuối năm; định kỳ tổ chức “Ngày đoàn viên” vào dịp Tháng Thanh niên hàng năm,... 

Qua đó, đã xuất hiện nhiều cách làm, mô hình hiệu quả, thiết thực tại các đơn vị, góp phần 

nâng cao chất lượng đoàn viên trong toàn tỉnh. 
 

3.2. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn:  
Công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn gắn với cuộc vận 

động “Xây dựng chi đoàn mạnh” và "hướng về cơ sở" được tập trung đẩy mạnh với nhiều chủ 

trương, biện pháp hiệu quả như: Phân công cán bộ phụ trách các cơ sở Đoàn và đi cơ sở; tổ 

chức thành lập và đưa vào hoạt động Điểm sinh hoạt đoàn viên xa quê; tiến hành điều tra, 

khảo sát chi đoàn, Đoàn cơ sở, tăng cường cán bộ cho các cơ sở yếu kém,....Bên cạnh đó, các 

cơ sở Đoàn luôn có sự đổi mới thường xuyên về nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động, 

đặc biệt là chi đoàn, tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư; triển khai xây dựng và nhân rộng 

mô hình “Chi đoàn 4 chủ động” tại các cơ sở Đoàn nông thôn, “Chi đoàn, chi hội chủ động 

                                           
23 Kết quả, trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức gần 750 hội thi, hội diễn, liên hoan VHVN; hơn 850 hoạt động TDTT, thu 

hút hơn 150.000 lượt ĐVTN tham gia; xây dựng mới 15 điểm vui chơi cho thiếu nhi cấp huyện và cấp xã; lập 955 giỏ sách văn 

hóa. Quỹ hỗ trợ TNXQ có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh đã hỗ trợ gần 800 triệu đồng cho các chi hội nhà trọ tổ chức đón tết cho 

TNCN, trao Quỹ TNXQ đột xuất cho TNCN có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 100 triệu đồng. 
24 Đã tổ chức gần 650 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng xã hội cho 85.000 lượt ĐVTN; 6 trại huấn luyện kỹ năng cấp tỉnh cho 1.800 

lượt cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt cấp cơ sở. 
25 Trong nhiệm kỳ, số lượng thanh niên, hội viên, đội viên được kết nạp mới là 85360 đoàn viên; tỉ lệ đoàn viên xuất sắc, khá tăng 

qua từng năm, tỉ lệ đoàn viên yếu giảm rõ rệt. 
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sinh hoạt” tại địa bàn có đông TNCN; tổ chức quán triệt cho cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp 

khắc phục tình trạng “hành chính hoá” trong sinh hoạt và hoạt động Đoàn; đưa Ban Chấp 

hành Đoàn các cấp cùng tham dự sinh họat với đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú; đưa cán bộ xã 

về làm Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn khu ấp; BCH Đoàn cấp huyện tổ chức gặp gỡ và tiếp xúc 

định kỳ với tất cả ĐVTN; thực hiện nghiêm túc việc giải thể, thành lập các cơ sở Đoàn; bố trí, 

bầu bổ sung cán bộ mới ở Đoàn cấp huyện và cơ sở được chia tách và thành lập mới
26

. Tập 

trung chỉ đạo và ban hành Kế hoạch củng cố và phát triển các cở sở Đoàn, Hội ngoài khu vực 

nhà nước theo Nghị quyết số 03 của BCH Trung ương Đoàn và Chương trình số 16 của BTV 

Tỉnh uỷ 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”.  
 

3.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có năng lực, trí tuệ, tâm huyết, đạo đức đáp 

ứng yêu cầu của giai đoạn mới:  

Tình hình đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng cán bộ 

Đoàn từ cấp xã đến tỉnh hiện nay là 1.389 cán bộ/82.149 đoàn viên. Các cấp bộ Đoàn tập 

trung đầu tư cho tập huấn, bồi dưỡng 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, trong đó nổi bật là việc tham mưu mở 04 

lớp đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị dành riêng cho cán bộ Đoàn của BTV Tỉnh Đoàn, qua 

đó giúp cho đội ngũ cán bộ nhanh chóng tiếp cận công việc, đảm bảo tính thường xuyên, liên 

tục của phong trào với nội dung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ được đổi mới, sát với yêu cầu 

nhiệm vụ
27

. Quy hoạch cán bộ được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh triển khai đảm bảo đúng 

quy trình; chủ động rà soát, tham mưu cho cấp ủy lựa chọn đưa vào quy hoạch, đào tạo đội 

ngũ cán bộ đảm bảo độ tuổi, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để phục vụ công tác. 

Việc đưa cán bộ Đoàn về đào tạo, rèn luyện tại cơ sở và công tác phối hợp với các cấp ủy 

trong việc luân chuyển cán bộ Đoàn được thực hiện tốt,… Qua đó, đội ngũ cán bộ Đoàn từng 

bước được chuẩn hóa, trẻ hóa, chất lượng được nâng lên; 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 chuẩn hóa về trình độ theo Quy chế cán bộ Đoàn
28

. 
 

3.4. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn:  
Các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm được xây dựng và triển khai 

thực hiện 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 theo chuyên đề, đặc biệt là công tác kiểm tra việc triển khai 

thực hiện các Đề án, công tác đoàn phí, việc sử dụng các nguồn quỹ khác của các đơn vị trực 

thuộc được chú trọng thực hiện, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cũng 

như chấn chỉnh những sai phạm, điều chỉnh chương trình công tác phù hợp hơn với tình hình 

thực tế, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Đoàn ở cơ sở
29

. Công tác chỉ đạo 

kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn; quyết định chuẩn y, kiện toàn nhân sự Ủy ban 

Kiểm tra tại các cơ sở Đoàn đã được các cấp bộ Đoàn thực hiện tốt; đảm bảo chế độ sinh hoạt 

của Ủy ban kiểm tra Tỉnh Đoàn theo quy chế. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn đã tham mưu triển 

khai thực hiện tốt Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị để rà soát việc thực hiện chính 

sách người có công với cách mạng và cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh. 

4. Mở rộng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên 
Trong nhiệm kỳ qua, công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên có nhiều 

đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, trong đó, tập trung phát triển các chi hội, 

                                           
26  Năm 2012 (thành lập 12cơ sở, giải thể 7 cơ sở ); Năm 2013 (thành lập 9 cơ sở , giải thể 5 cơ sở ); Năm 2014 (thành lập 22 cơ sở , giải thể 13 cơ sở); 

Năm 2015 (thành lập 5 cơ sở , giải thể 2 cơ sở ); Năm 2016 (thành lập 6 cơ sở, giải thể 3 cơ sở ). 
27 Kết quả nhiệm kỳ, BTV Tỉnh Đoàn đã tổ chức được 04 lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính, 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 2500 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. 
28 Tính tới thời điểm hiện nay, cán bộ đoàn cấp huyện trở lên đều có trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học trở lên, trong đó trình độ sau đại học tăng gần 50% so 

với đầu nhiệm kỳ; 80% cán bộ Đoàn cấp huyện đều có trình độ Trung cấp lý luận chính trị; cán bộ đoàn có xu hướng trẻ hóa so với đầu nhiệm kỳ: tuổi bình quân BTV 

Tỉnh Đoàn: 32,7 (năm 2012: 35,2); Bí thư, Phó bí thư đoàn cấp huyện 28,2 (năm 2012: 30,6); Bí thư, phó bí thư cấp cơ sở: 26,3 (năm 2012: 28,5). 
29Duy trì tốt việc kiểm tra định kỳ tại 22/22 đơn vị trực thuộc; các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức gần 450 đoàn kiểm tra định kỳ, chuyên đề. 
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CLB, tổ đội, nhóm thanh niên theo ngành nghề, sở thích, đối tượng; tăng cường công tác tập 

hợp, đoàn kết thanh niên dân tộc, tôn giáo, thanh niên yếu thế, thanh niên trong các doanh 

nghiệp ngoài nhà nước thông qua các chương trình: Ngày hội “Sắc màu lạc hồng”, Lễ hội 

Donta, tết Chol chnam thmay, Ngày hội “Thanh niên công nhân làm theo lời Bác”,...Tiếp tục 

phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong tổ chức Hội LHTN, Hội Sinh viên thông 

qua công tác định hướng nội dung, lãnh đạo về chủ trương, nhân sự, bố trí cơ sở vật chất cho 

Hội hoạt động. Tổ chức Hội LHTN, Hội Sinh viên được duy trì tại tất cả các xã, phường, thị 

trấn, các trường Đại học, Cao đẳng và 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 động
30

, trong đó dấu ấn của 

nhiệm kỳ là việc thành lập và tổ chức ra mắt Ủy Ban Hội LHTN Công ty TNHH Điện tử 

Foster (Việt Nam) – là Ủy Ban Hội LHTN Công ty đầu tiên trực thuộc tỉnh với quy mô hơn 

14.000 TNCN, thành lập 06 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 thành lập 20 “Khu nhà trọ kiểu 

mẫu thanh niên” tại các khu, cụm công nghiệp có đông TNCN sinh sống, tổ chức được 30 

chuyến xe thư viện điện tử lưu động tại các địa bàn nông thôn trong tỉnh; tỷ lệ đoàn kết tập 

hợp thanh niên được nâng lên, đạt khoảng 65%. 

Đề án “Đoàn kết tập hợp TNCN tỉnh Bình Dương” giai đoạn 2011- 2015 và giai 

đoạn 2016 - 2020 đã từng bước đi vào chiều sâu với kết quả: đã thành lập và duy trì được 

3.694 chi hội thu hút hơn 43.000 hội viên tham gia sinh hoạt, qua đó đã xây dựng được nhiều 

mô hình tập hợp chăm lo TNCN. Các cấp bộ Đoàn đã phối hợp triển khai có hiệu quả các 

phong trào, chương trình lớn của Hội, điểm nhấn là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Tuần 

lễ TNCN Bình Dương và Tháng công nhân”, Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, xây 

nhà Nhân ái, tổ chức “Ngày hội hiến máu”, “Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông”, 

“Phiên chợ hàng Việt”, các hoạt động chăm lo Tết cho TNXQ, tư vấn sức khoẻ sinh sản, tư 

vấn pháp luật,....đã góp phần chăm lo đến đời sống văn hóa, tinh thần cho TNCN. 
 

5. Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng 

Công tác chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, chăm lo chế độ, chính sách cho đội 

ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi từng bước có chuyển biến 

tích cực; 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 các hội thi “Nghi thức Đội, Chỉ 

huy Đội giỏi, Phụ trách sao”, Hội thi “Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi”, Ngày hội 

“Người thanh niên mang khăn quàng đỏ”,... góp phần huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức cho 

lực lượng chỉ huy Đội và chuẩn hóa về nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách 

Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi của tỉnh. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh 

Đoàn đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Nghị quyết liên tịch 01 về việc 

“Tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, quy hoạch và bố trí đầu ra cho cán bộ Đoàn, Giáo viên – 

Tổng phụ trách Đội khối trường học” đã góp phần tạo động lực cho đội ngũ giáo viên làm 

Tổng phụ trách Đội yên tâm công tác và tích cực tham gia đóng góp cho công tác Đội và 

phong trào thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.  

Cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” được 

tiếp tục đẩy mạnh; chất lượng phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt, xứng đáng là con ngoan, 

trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ” được nâng lên, gắn với thực hiện chủ đề từng năm 

học. Chương trình “Rèn luyện đội viên” được thực hiện hiệu quả cùng nhiều sân chơi lành 

mạnh, bổ ích từ cấp tỉnh đến cơ sở đã góp phần tạo môi trường cho đội viên, thiếu nhi rèn 

luyện, trưởng thành. Hoạt động của Hội đồng Đội các xã, phường, thị trấn, công tác Đội trên 

địa bàn dân cư được chú trọng và tăng cường, đặc biệt là trong các dịp Hè đã góp phần thực 

hiện tốt công tác tập hợp, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc thiếu nhi trên địa bàn, xây dựng được 

                                           
30 Tính đến nay 100% phường, xã, thị trấn có tổ chức Hội LHTNVN, 5/8 trường ĐH, CĐ có Hội Sinh viên. Các cấp bộ Hội đã tổ 

chức kết nạp mới 152.680 hội viên ; thành lập mới 135 chi hội, CLB, đội, nhóm, thành lập được 280 chi hội nữ TN nhà trọ, 95 chi 

đoàn, chi hội ngoài nhà nước. 
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lực lượng thiếu nhi nòng cốt, tạo nguồn kế thừa cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội tại cơ sở. 

Công trình măng non gắn với phong trào“Kế hoạch nhỏ” đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong 

hình thức triển khai, đem đến hiệu quả tích cực, thu hút đông đảo thiếu nhi trong toàn tỉnh 

tham gia, trong đó, các địa phương, đơn vị tập trung nguồn lực xây dựng Ngôi nhà khăn 

quàng đỏ, Sân chơi thiếu nhi để hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đáp ứng 

nhu cầu vui chơi, giải trí cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư
31

.  

Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi tiếp tục được đẩy mạnh. Các cấp 

bộ Đoàn đã thực hiện tốt vai trò Thường trực hoạt động hè hàng năm; tham mưu với Ủy 

ban nhân dân và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp, các đơn vị xã hội hóa thực 

hiện tốt nhất công tác chăm lo cho thiếu nhi như: thành lập học bổng “Thắp sáng ước mơ 

thiếu nhi Bình Dương”; định kỳ tổ chức Đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ, Liên hoan 

Thiếu nhi vượt khó, học tốt , phát động “Tháng hành động vì tr  em”, khai mạc hè, Ngày 

hội Thiếu nhi Bình Dương, 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, chương 

trình “Tặng sách vở – trao yêu thương” và “Áo trắng tặng bạn” khối trường học,…Hoạt 

động chăm lo cho trẻ em về sức khỏe cũng được đặc biệt quan tâm, thông qua các đợt 

khám chữa bệnh miễn phí, tư vấn dinh dưỡng và tâm sinh lý cho các em. Hoạt động trang 

bị kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi là một nội dung quan trọng và được đẩy mạnh 

thực hiện trong những năm qua với việc tổ chức các Hội nghị triển khai Luật Trẻ em, 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. Công tác phối hợp giữa Hội đồng Đội các cấp 

với ngành Giáo dục, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, các đoàn thể chính trị - xã 

hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp và doanh nghiệp ngày càng chặt chẽ, tạo cơ chế, nguồn 

lực chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Hệ thống Nhà Thiếu nhi các huyện, thị, thành 

phố đã được quan tâm đầu tư từ công tác cán bộ đến nội dung, cơ sở vật chất phục vụ hoạt 

động
32

 đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc tham mưu cho các cấp bộ 

Đoàn khai thác có hiệu quả các nguồn lực, hỗ trợ cho các hoạt động của thiếu nhi. 
 

6. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng Chính quyền, các 

Đoàn thể nhân dân 

Các cấp bộ Đoàn đã làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thường xuyên chú trọng 

giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng và ý thức trách nhiệm của ĐVTN trong tham gia xây 

dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với việc đề ra các giải 

pháp trong bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết 

nạp và thực hiện tốt Hướng dẫn liên tịch số 02-HD/LT giữa BTV Tỉnh Đoàn và Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy về Quy trình giới thiệu, kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng
33

. Phát huy vai trò 

của tổ chức Đoàn và ĐVTN trong tham mưu các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; góp ý xây dựng Đảng, đảng viên; vận động ĐVTN sống và 

làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, gương mẫu thực hiện các chính sách, luật pháp của 

Nhà nước, quy chế dân chủ ở cơ sở; bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cung cấp cho các cơ quan 

Đảng, chính quyền, đoàn thể; hưởng ứng thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận 

động của Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy 

Đảng, chính quyền các giải pháp cụ thể để tiếp tục triển khai có hiệu quả các nghị quyết của 

Đảng về đẩy mạnh thực hiện 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” (Nghị quyết 25-NQ/TW), về công tác thanh niên, chiến 

lược phát triển thanh niên đến năm 2020 thông qua các Chương trình “Đảng với thanh niên, 

                                           
31 Trong nhiệm kỳ đã xây dựng được 40 căn Nhà Khăn quàng đỏ; khởi công và ra mắt 15 khu vui chơi cấp huyện cho thiếu nhi. 
32 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 hoạt động. 
33 Kết quả: qua hơn 05 năm triển khai thực hiện hướng dẫn, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã giới thiệu 15.360 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong 

đó 7.320 đồng chí được kết nạp, chiếm 75% tổng số đảng viên mới được kết nạp của toàn Đảng bộ tỉnh. 
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thanh niên với Đảng”;“Phát triển Đảng trong HSSV”;“Đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với 

ĐVTN”, chú trọng công tác phát triển đảng viên trong HSSV. Đồng thời, việc triển khai 

thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218-QÐ/TW của Bộ 

Chính trị đã được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực hiện tốt thông qua việc tổ chức giám sát, 

phản biện các chính sách của nhà nước về nghề nghiệp - việc làm cho thanh niên, việc thực 

hiện Quy chế cán bộ Đoàn, chương trình phát triển thanh niên; tham gia góp ý xây dựng các 

văn bản quy phạm pháp luật trước khi ban hành....Kết quả, thông qua các hoạt động, nhiều 

cán bộ Đoàn các cấp trưởng thành, được điều động, bố trí giữ các nhiệm vụ chủ chốt trong 

công tác Đảng, chính quyền và doanh nghiệp.
34

 
 

7. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lƣợng công tác tham mƣu, phối hợp, chỉ đạo 

của Đoàn 

BCH, BTV Tỉnh Đoàn đã tích cực đổi mới công tác chỉ đạo, kịp thời ban hành các 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở trong triển khai thực hiện phong trào. Đảm bảo tính kế 

hoạch, tính cụ thể, tính thực tiễn trong quá trình chỉ đạo hoạt động. Tăng cường các kênh 

thông tin nắm bắt nhu cầu của thanh niên, phát huy tốt công nghệ thông tin, các trang 

mạng xã hội để tuyên truyền, trao đổi thông tin, vận động thanh niên tham gia các hoạt 

động do Đoàn tổ chức. Chủ trương trọng tâm hoạt động tại cơ sở được đảm bảo duy trì 

suốt nhiệm kỳ. Bộ máy BCH Đoàn các cấp được kiện toàn thường xuyên, đảm bảo đúng 

quy trình, tiêu chuẩn. Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy và Đề án tinh giản biên chế của 

tỉnh, BTV Tỉnh Đoàn đã nghiên cứu sắp xếp bộ máy cơ quan chuyên trách Tỉnh Đoàn, các 

đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động. Hoạt động 

của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn ổn định, trong những điều kiện khó khăn 

vẫn có sự phát triển nhất định, tham gia tích cực thực hiện các phong trào, hoạt động trọng 

tâm cấp tỉnh. Các chương trình, công trình trọng điểm có sự quan tâm, đeo bám thường 

xuyên trong triển khai thực hiện.  

Chế độ thông tin, báo cáo được thực hiện tương đối tốt. Thông tin giữa BTV Tỉnh 

Đoàn và cơ sở đã nhanh chóng hơn, kịp thời hơn. Công tác thi đua khen thưởng được điều 

chỉnh kịp thời từng năm, đảm bảo thực hiện công khai, đúng quy trình và góp phần động 

viên, khích lệ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN trong tỉnh
35

. 

Công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp thông qua việc ký liên tịch 

các chương trình, hoạt động được phát huy, qua đó vừa đảm bảo tính xung kích của tuổi 

trẻ, vừa đảm bảo sự tham gia cụ thể của tổ chức Đoàn vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế- 

xã hội của tỉnh. Song song đó, các cấp bộ Đoàn còn triển khai thực hiện tốt việc vận động 

các nguồn lực từ các cấp, các ngành và xã hội để tổ chức tốt phong trào thanh thiếu nhi tại 

địa phương, đơn vị. 
 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm 

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh 

vực, với đa số các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết của nhiệm kỳ (có báo cáo kèm 

theo). BTV Tỉnh Đoàn đã có sự chủ động, tích cực trong công tác lãnh đạo cơ quan chuyên 

trách Tỉnh Đoàn và chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung 

nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, chương trình hành động của BCH Tỉnh Đoàn thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ IX. 

Phần lớn cán bộ Đoàn trong tỉnh có nhiều tâm huyết, kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ, phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm 

                                           
34 Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu được 559 cán bộ Đoàn – Hội tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp , 

trong đó có 183 cán bộ trúng cử. 
35 Trong nhiệm kỳ các cấp bộ Đoàn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền  khen thưởng cho ……tập thể…..cá nhân; các cấp bộ Đoàn đã tuyên 

dương, khen thưởng cho ……tập thể…..cá nhân; tham mưu trao tặng “Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ” cho…..cá nhân có nhiều đóng góp cho công 

tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị. 
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vụ của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi 

mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. 

Việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, các chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội và các nghị 

quyết, chủ trương công tác của BCH, BTV Tỉnh Đoàn trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã tạo 

tiền đề quan trọng thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi tỉnh ngày càng phát triển: 

Công tác giáo dục có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức triển khai thực hiện 

trong từng mặt công tác; sát thực với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của 

địa phương; nhận được sự đồng tình của các cấp ủy Đảng, chính quyền và giúp ĐVTN 

hình thành lối sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng và xã hội.  

Các chương trình hành động cách mạng của Đoàn được cụ thể hóa và đi vào thực 

tiễn, với nhiều hiệu quả thiết thực, trong đó nổi bật là các hoạt động tham gia xây dựng 

Nông thôn mới và Văn minh đô thị, các hoạt động đồng hành cùng thanh niên trong học 

tập, nghề nghiệp, việc làm, nâng cao sức khỏe, thể chất, tinh thần và phát triển kỹ năng xã 

hội cho ĐVTN.  

Công tác xây dựng Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tham gia 

xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể nhân dân được quan tâm thực hiện, 

qua đó đã tạo ra bước chuyển biến tích cực về chất lượng cơ sở Đoàn; chất lượng cán bộ 

Đoàn và đoàn viên dần được nâng cao và được trẻ hóa; số thanh niên được tập hợp, số đoàn 

viên được kết nạp, đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp tăng hàng năm, góp 

phần củng cố 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.  

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 lớn, đã góp phần nâng cao 

đời sống vật chất và tinh thần cho thiếu nhi, đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, lang 

thang, cơ nhỡ, đang học trong các lớp học tình thương và con em TNCN. 

Công tác quốc tế thanh niên được triển khai thực hiện tốt, đã góp phần thể hiện 

hình ảnh thân thiện, hiếu khách và năng động của tuổi trẻ tỉnh nhà với bạn bè quốc tế.  

Với những kết quả đạt được, tổ chức Đoàn, Hội, Đội của tỉnh 5 năm liền được 

Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN, Trung ương Hội Sinh viên và Hội đồng Đội 

Trung ương đánh giá là đơn vị xuất sắc và được tặng cờ thi đua; nhiều tập thể, cá nhân 

xuất sắc được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng với nhiều mô hình hay, cách 

làm hiệu quả, sáng tạo từ tỉnh đến cơ sở (có báo cáo kèm theo). 
 

2. Hạn chế 

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh thiếu nhi đôi lúc 

còn chưa kịp thời, nhất là trong TNCN. Công tác giáo dục của Đoàn có nhiều nét nổi bật, 

thiết thực, nhưng vẫn còn một vài nội dung, chương trình và một số đơn vị chưa có chiều 

sâu, thiếu đeo bám nên chưa thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia. 

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn - Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn 

chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; việc duy trì sinh hoạt của các chi đoàn, chi hội trên địa bàn 

dân cư chưa được thường xuyên. Vẫn còn xảy ra tình trạng “hành chính hóa” trong hoạt 

động của một số cơ sở Đoàn. Việc duy trì sinh hoạt đoàn viên nơi cư trú ở một số nơi còn 

chưa hiệu quả. Công tác giám sát ở một số nơi còn chưa được tổ chức thường xuyên, các 

hoạt động sau giám sát như đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp cho công 

tác chỉ đạo còn chưa kịp thời và quyết liệt. 

Việc chỉ đạo, tham mưu triển khai một vài đề án, chương trình trọng điểm được xác 

định trong Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh còn chậm như: Công trình xây dựng trung tâm 

huấn luyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên; công trình xây dựng “Công 
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viên Thanh niên” xanh - sạch - văn minh ở vùng nông thôn; Đề án “Thành lập Trung tâm 

Thông tin tuyên truyền Thanh niên”; Đề án “Quy hoạch các thiết chế văn hóa - thể thao 

dành cho thanh thiếu nhi”; phần mềm Quản lý đoàn viên,… 

Hoạt động Đội trên địa bàn dân cư chưa có nhiều đổi mới và mang tính đột phá; một số 

đơn vị cấp huyện còn chưa tham mưu đầu tư xây dựng được Nhà Thiếu nhi cấp huyện theo 

chỉ tiêu của Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020.  

Hoạt động của một vài đơn vị sự nghiệp trực thuộc còn chưa có nhiều nổi bật, chưa 

phát huy hết công năng hoạt động với cơ sở vật chất hiện có. 
 

3. Nguyên nhân hạn chế 

Những hạn chế nêu trên do những nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó 

nguyên nhân chủ quan là chủ yếu:  

Một bộ phận cán bộ Đoàn còn hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ, thiếu tính sáng tạo để 

tìm ra các mô hình mới, giải pháp hiệu quả trong công tác Đoàn; công tác tạo nguồn cán 

bộ Đoàn còn chưa kịp thời với yêu cầu của công tác Đoàn trong thời kỳ mới. Nhận thức 

của một bộ phận ĐVTN chưa cao, chưa thể hiện tính xung kích, trách nhiệm trong lao 

động, học tập và cuộc sống. 

Công tác tham mưu của một số cấp bộ Đoàn với cấp ủy Đảng, chính quyền trong 

lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi còn thiếu chủ động và chưa 

hiệu quả. Sự phối hợp giữa Đoàn thanh niên với các ban, ngành, tổ chức kinh tế, xã hội ở 

một số nơi chưa chặt chẽ, dẫn đến chưa khai thác và phát huy tối đa các nguồn lực để hỗ 

trợ cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.  

Một vài cơ sở Đoàn còn chưa quyết liệt trong tham mưu thành lập tổ chức Đoàn - 

Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và phát triển Đảng viên từ nguồn HSSV. 

Việc đề ra một số đề án, chương trình trọng điểm của nhiệm kỳ còn chưa phù hợp 

với điều kiện thực tế; công tác tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành để triển khai 

thực hiện còn thiếu sự quyết liệt và lúng túng. 
 

4. Bài học kinh nghiệm 

Một là, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có đức, có tài, tâm huyết, gần gũi thanh 

niên, gương mẫu trong sinh hoạt, công tác, nhạy bén với tình hình tư tưởng thanh niên, sự 

biến động của đất nước và thế giới; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và 

tạo nguồn đội ngũ cán bộ Đoàn kế thừa.  

Hai là, kịp thời sơ, tổng kết, đánh giá các chương trình, hoạt động trong công tác 

Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm hay; tổ 

chức tuyên dương các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực. Các hoạt động của Đoàn phải 

xuất phát từ thực tiễn và nhu cầu của thanh thiếu nhi, trên cơ sở bám sát định hướng của 

Đoàn cấp trên và cấp ủy Đảng, chính quyền tại địa phương, đơn vị. 

Ba 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 hoạt động hiệu 

quả, đẩy mạnh xã hội hóa công tác tổ chức hoạt động của thanh niên. 

Bốn là, tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua thực hiện các 

cuộc vận động, các công trình, phần việc thanh niên. Phát huy tinh thần xung kích, tình 

nguyện vì cộng đồng của thanh niên, góp phần thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, đơn vị. 

Năm là, chủ động đầu tư nâng cao chất lượng các chương trình hoạt động, tránh tổ 

chức dàn trải và 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 trong 

thanh niên và xã hội. 
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PHẦN THỨ HAI: 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC ĐOÀN 

 VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI TỈNH BÌNH DƢƠNG  

 KHÓA X, NHIỆM KỲ 2017 - 2022 

------------------ 
 

I. THỜI CƠ, THÁCH THỨC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI 

THANH NIÊN, CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI  

Tình hình quốc tế và khu vực trong những năm tới, dự báo sẽ có nhiều diễn biến 

phức tạp, nhưng hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác sẽ vẫn là xu thế lớn. Trong 

nước, dự báo tình hình kinh tế, xã hội của nước ta có nhiều chuyển biến tích cực. Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhiệm kỳ 2016 - 2020 diễn ra thành công tốt đẹp, 

đã đề ra những giải pháp đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững chính trị, 

quốc phòng, an ninh quốc gia, đó là điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn đề ra những nội 

dung, chương trình phù hợp gắn với tình hình phát triển của đất nước, đáp ứng được nhu 

cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐVTN trong 5 năm tới. Tuy nhiên, nền kinh tế đất nước 

vẫn còn gặp khó khăn thách thức, nguy cơ tụt hậu so với các nước trong khu vực và trên 

thế giới còn tồn tại. Tình hình khu vực và trên thế giới vẫn còn những diễn biến phức tạp: 

mặt trái của kinh tế thị trường, quá trình hội nhập quốc tế, suy thoái kinh tế toàn cầu, nguy 

cơ “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta, tình 

trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, 

“tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đoàn viên, thanh niên; những bức xúc trong 

quan hệ lao động, tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên Biển 

Đông tiếp tục diễn ra gay gắt, cùng với tình hình vi phạm pháp luật về an toàn giao thông 

và tội phạm trong thanh niên đang ngày một gia tăng,…  

Đối với tỉnh Bình Dương, thành quả trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền 

các cấp, tốc độ kinh tế phát triển nhanh, văn hóa, an sinh xã hội được thường xuyên quan 

tâm, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao rõ rệt. Lãnh đạo Tỉnh luôn quan tâm, 

chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy thế hệ trẻ và đặt niềm tin sâu sắc, tạo điều kiện 

thuận lợi cho thanh thiếu nhi được phát triển toàn diện. Do đó, thanh thiếu nhi sẽ có nhiều 

điều kiện thuận lợi trong lao động, học tập, sản xuất, nâng cao trình độ về mọi mặt, làm 

chủ khoa học công nghệ. Đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh sẽ có nhiều điều kiện để thực 

hiện tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò, chức năng là "trường học xã hội chủ nghĩa của 

thanh niên”, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh thiếu nhi.  

Tuy nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương hiện nay vẫn còn 

không ít khó khăn, thách thức, nhất là quy mô kinh tế còn nhỏ, chất lượng tăng trưởng còn 

thấp; văn hoá, giáo dục, y tế phát triển còn chưa tương xứng với phát triển kinh tế, vẫn còn 

xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự ở một số địa bàn giáp ranh, nhu cầu giải quyết việc làm 

cho người lao động ngày càng cao trong đó có thanh niên; những bất cập về mô hình tổ chức 

và phương thức hoạt động; sự chuyển biến nhanh chóng của tình hình thanh niên; những hạn 

chế trong công tác cán bộ; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên ngoài tỉnh, thanh niên công 

nhân tại các khu, cụm công nghiệp đã đặt ra nhiều vấn đề mới, đòi hỏi các cấp bộ Đoàn, 

ĐVTN trong tỉnh phải không ngừng nỗ lực và tìm giải pháp thiết thực, phù hợp để đáp ứng 

với yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào TTN trong tình hình mới.  

Trong khi đó, đại bộ phận thanh thiếu nhi luôn có trách nhiệm với bản thân, gia đình 

và xã hội, ý thức sẻ chia, tương thân, tương ái, vì cộng đồng ngày càng được khơi dậy và 

phát huy. Xu hướng phấn đấu học tập để nâng cao hiểu biết, trình độ học vấn, chuyên môn, 

nghề nghiệp của thanh niên ngày càng được nâng cao; có ý chí khắc phục khó khăn vươn 

lên lập thân, lập nghiệp; có ý thức công dân, chấp hành pháp luật; năng lực hội nhập, kỹ 

năng xã hội của thanh niên từng bước nâng lên. Đồng thời, phần lớn TTN luôn có hoài bão 

được cống hiến nhiều hơn trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; mong 
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muốn được các thế hệ đi trước tin tưởng, giao nhiệm vụ, cổ vũ, động viên để thanh niên tiếp 

tục khẳng định khả năng, vai trò của mình. Ngoài ra, một bộ phận lớn thanh niên ngoài tỉnh 

đang có mong muốn xây dựng cuộc sống lâu dài, lập thân, lập nghiệp tại Bình Dương. 

Tuy nhiên, bên cạnh vẫn còn một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, thiếu bản 

lĩnh chính trị, còn mang nặng chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa 

dân tộc; thiếu ý thức rèn luyện, thiếu kiến thức, kỹ năng để tham gia công cuộc hiện đại 

hóa và hội nhập quốc tế; số lượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, vướng vào các tệ 

nạn xã hội vẫn còn chiếm tỷ lệ cao, dễ bị lôi kéo, kích động trước các thông tin đến từ 

nhiều nguồn, đặc biệt là từ internet, các mạng xã hội.  

Điều đó đặt ra cho Đoàn thanh niên tỉnh trong nhiệm kỳ mới phải có những giải 

pháp đồng bộ, hiệu quả để đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh ngày 

càng phát triển. 
 

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG  

1. Mục tiêu 
Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, góp phần xây dựng thế hệ trẻ 

Bình Dương trong thời kỳ mới có “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”, có lý tưởng cách 

mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống, văn hóa con người Việt Nam; có 

ý thức bảo vệ môi trường, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, có sức khỏe tốt; cổ vũ 

ĐVTN toàn tỉnh thi đua học tập, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ và khởi 

nghiệp; phát huy, nhân rộng các mô hình hiệu quả và vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi 

trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; xây dựng Đội TNTP Hồ Chí 

Minh vững mạnh; tích cực xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân, góp 

phần xây dựng Bình Dương trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh. 

2. Nhiệm vụ 
- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách 

mạng, truyền thống, đạo đức, lối sống, pháp luật và ý thức công dân cho thanh thiếu nhi.  

- Đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, phối hợp, tổ chức thực 

hiện của Đoàn nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các nguồn lực chăm lo cho thanh 

thiếu nhi và xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện; chủ động, tích cực tham gia xây dựng, 

bảo vệ Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. 

- Khơi dậy, cổ vũ và phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích, tình 

nguyện, sáng tạo của ĐV-TTN tham gia phát triển kinh tế - xã hội. 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, nhất là 

trên địa bàn khu, ấp, trong các doanh nghiệp, khu nhà trọ; không ngừng mở rộng mặt trận 

đoàn kết, tập hợp thanh niên. 

- Nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục cho 

thiếu niên, nhi đồng, xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh. 
 

3. Khẩu hiệu hành động: lựa chọn 1 trong các phương án sau: 

-  Phương án 1: “Tuổi trẻ Bình Dương phát huy truyền thống, tiên phong, gương mẫu, 

đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”. 

-  Phương án 2: “Tuổi trẻ Bình Dương phát huy truyền thống, rèn đức, luyện tài, 

xung kích, sáng tạo, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”. 

-  Phương án 3: “Tuổi trẻ Bình Dương tiếp bước truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, 

rèn đức, luyện tài, xung kích, tình nguyện, hội nhập, phát triển”. 
 

III. CÁC CHỈ TIÊU, CÔNG TRÌNH, ĐỀ ÁN 

1. Các chỉ tiêu thực hiện  

1.1. 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt về 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. 100% cơ sở Đoàn xây dựng được lực lượng nòng cốt chính trị của Đoàn. 
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1.3. 100% Đoàn xã, phường, thị trấn mỗi năm giúp đỡ, hỗ trợ, cảm hóa được ít nhất 

01 thanh thiếu nhi chậm tiến. 

1.4. Đến cuối năm 2022, kết nạp ít nhất 80.000 đoàn viên mới; tỷ lệ đoàn viên ưu tú 

được kết nạp Đảng đạt ít nhất 70% tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu. 

1.5. Vận động xây dựng ít nhất 100 căn Nhà Nhân ái, 30 căn Nhà Khăn quàng đỏ, 

20 căn phòng mơ ước.  

1.6. Thành lập và triển khai hoạt động hiệu quả Vườn ươm sáng tạo khởi nghiệp và 

Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. 

1.7. Mỗi Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai ít nhất 5 công trình 

thanh niên cấp huyện gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị. Mỗi Đoàn xã 

có công trình thanh niên hiệu quả tham gia xây dựng nông thôn mới; mỗi Đoàn phường, thị 

trấn thường xuyên có công trình thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị, trong đó có ít 

nhất 01 điểm (khu) vui chơi cho thiếu nhi ở địa bàn dân cư do Đoàn thanh niên quản lý. 

1.8. Thành lập mới các tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước 

đạt chỉ tiêu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công 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”; Thành lập mới 300 chi hội TNCN khu nhà trọ và 22 chi đoàn TNXQ. 

Phấn đấu tỷ lệ Đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 65%. 

1.9. Thành lập mới và duy trì hoạt động hiệu quả ít nhất 10 điểm sinh hoạt ĐVTN 

xa quê và 10 CLB Kết nối Thanh niên công nhân. 

1.10. Tư vấn hướng nghiệp ít nhất cho 25.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh 

viên; trực tiếp và phối hợp giới thiệu việc làm cho ít nhất 5.000 thanh niên. 

2. Các đề án, dự án, công trình 

2.1. Tiếp tục thực hiện: 

- 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 - 2019” 

2.2. Xây dựng mới: 

- Đề án "Hỗ trợ Thanh niên, học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học và công 

nghệ” giai đoạn 2018 – 2022. 

- Đề án “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2018 – 2022. 

- Đề án “Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên và công tác quốc tế 

thanh niên, góp phần tham gia xây dựng Bình Dương trở thành vùng thông minh” giai 

đoạn 2017 - 2022. 

- Công trình biên soạn và phát hành “Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình 

Dương, giai đoạn 1976 – 2017”. 

- Công trình xây dựng và đưa vào hoạt động “Phòng truyền thống của Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương”. 

- Dự án mở rộng Nhà Thiếu nhi tỉnh và nâng cao chất lượng hệ thống các Nhà thiếu 

nhi; xây dựng trụ sở mới Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Tỉnh. 
 

IV. MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP CỤ THỂ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG 

TRÀO THANH THIẾU NHI 

1. Công tác giáo dục của Đoàn 

1.1. Mục tiêu: Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các nội dung và phương thức giáo 

dục của Đoàn  phù hợp với các đối tượng thanh thiếu nhi, góp phần xây dựng thanh thiếu 

nhi tỉnh Bình Dương thời kỳ mới có “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”, tăng cường 

giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, truyền thống cách mạng và pháp luật cho 

thanh thiếu nhi. 
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1.2. Nội dung và giải pháp: 

1.2.1. Giáo dục lý tưởng cách mạng: Tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt và 

triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh bằng các hình thức phong phú, đa dạng. Tập trung tổ chức thực hiện sâu rộng, 

hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05-CT/TW), Chỉ thị 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 tr  giai đoạn 2015 -2030” 

(Chỉ thị 42-CT/TW), Nghị quyết TW4, khóa XII; nâng cao chất lượng tổ chức Liên hoan 

“Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” các cấp, nhân rộng 

mô hình “Ngày giỗ Bác Hồ”, Đại hội Công dân trẻ Bình Dương lần thứ 2, các tọa đàm, diễn 

đàn, hội thi để giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi. Kịp thời nắm bắt và định 

hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội cho đoàn viên, thanh thiếu nhi nhất là đoàn viên, 

thanh niên công nhân, dân tộc, tôn giáo, học sinh, sinh viên và các đối tượng đặc thù khác; 

phát huy đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp của Đoàn trong công tác tuyên 

truyền, giáo dục thanh niên, trọng tâm là phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt chính trị 

tại đơn vị. 

Nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử tổng hợp Tỉnh Đoàn, chuyên mục 

“Tuổi tr  Bình Dương” trên báo Bình Dương thứ Bảy và Đài PTTH Bình Dương; các 

website, bản tin, các chương trình truyền hình, phát thanh thanh niên, phát thanh măng 

non. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả các trang mạng xã hội 

của Đoàn và các hình thức tuyên truyền trực quan.  

Khai thác tốt các nguồn lực và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng xã 

hội trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi. Phối hợp, củng cố, khai thác, nâng cao hiệu 

quả các thiết chế văn hóa dành cho thanh thiếu nhi.  

1.2.2. Giáo dục truyền thống: Đẩy mạnh công tác giáo dục lịch sử dân tộc, ý nghĩa các 

ngày lễ, kỷ niệm của dân tộc, đất nước, của Đảng, Đoàn, Hội, Đội và bản sắc văn hóa dân tộc 

Việt Nam, truyền thống của Bình Dương, của ngành, địa phương…cho ĐVTN; tổ chức các 

hội trại truyền thống, du khảo về nguồn, thăm quan các địa chỉ đỏ, đẩy mạnh thực hiện hiệu 

quả Chương trình “Tôi yêu Bình Dương”; các mô hình, hoạt động phong trào “Đền ơn đáp 

nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Hành trình tri ân – Chuyến xe nhân ái” Mẹ VNAH, gia 

đình chính sách, “Hành trình đi tìm địa chỉ đỏ”, “Bữa cơm nghĩa tình”, “Chuyến xe nghĩa tình 

– san s  yêu thương”, “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ” vào dịp 27/7 hàng năm...; đấu 

tranh với các biểu hiện, hành vi đi ngược với truyền thống văn hóa dân tộc. 

1.2.3. Giáo dục đạo đức, lối sống: Tập trung giáo dục các phẩm chất đạo đức, lối sống, 

văn hóa con người Việt Nam cho ĐV-TTN gắn với tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, 

đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng và rèn luyện tác phong, thực hiện lề 

lối công tác của cán bộ Đoàn. Thực hiện hiệu quả, sáng tạo phong trào “Sinh viên 5 tốt”, Học 

sinh “Ba rèn luyện”, mô hình "Học sinh Ba tốt”, Chương trình “Khi tôi 18” , “Thắp sáng ước 

mơ tuổi tr  Bình Dương”,...Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, định kỳ tuyên dương, tổ 

chức nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Tổ chức cho thanh thiếu nhi tham gia bảo 

tồn, phát huy các loại hình văn hóa phi vật thể. Nhân rộng các mô hình cưới văn minh, lành 

mạnh, tiết kiệm, cưới tập thể phù hợp với hoàn cảnh thanh niên. Tiếp tục thực hiện có hiệu 

quả cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”. 

1.2.4. Giáo dục pháp luật và ý thức công dân cho thanh thiếu nhi: Tuyên truyền nâng 

cao nhận thức cho cán bộ Đoàn, lực lượng nòng cốt chính trị và đoàn viên, thanh thiếu nhi 

một cách kịp thời về tình hình chính trị, thông tin thời sự trong nước và quốc tế, nhất là tình 

hình biên giới, hải đảo, chủ quyền Tổ quốc, các kiến thức về pháp luật quốc tế; tập trung 

tuyên truyền, giáo dục các nội dung pháp luật cơ bản và cần thiết liên quan đến đời sống xã 

hội; tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh 

niên tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2014 - 2019”; giáo dục thanh thiếu nhi nói lời hay, làm 
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việc tốt, giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm về 

ma túy, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; thực hiện hiệu quả kế hoạch giáo dục, cảm hóa 

thanh thiếu nhi chậm tiến, thanh thiếu nhi đang cai nghiện tại cộng đồng, thanh niên hoàn 

lương tái hòa nhập cộng động giai đoạn 2017 – 2020 thông qua chương trình liên tịch với 

ngành Công an; tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ công 

dân, gương mẫu chấp hành luật pháp. Quan tâm gần gũi, động viên, cảm hoá, giáo dục và hỗ 

trợ thanh thiếu nhi chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng.  

Tùy vào đặc thù từng khối đối tượng thanh thiếu nhi, các cấp bộ Đoàn xây dựng 

phương thức và nội dung tuyên truyền, giáo dục phù hợp với các tiêu chí xây dựng giá trị 

hình mẫu thanh niên thời kỳ mới. 
 

2. Tổ chức các phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

2.1. Mục tiêu: Tổ chức rộng khắp, hiệu quả các phong trào, hoạt động, các công 

trình, phần việc nhằm phát huy mạnh mẽ sức tr , trí tuệ, tinh thần xung kích, tình nguyện, 

năng động, sáng tạo trong ĐVTN tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của địa phương 

và đất nước, gắn với yêu cầu bức thiết của nhân dân, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. 

2.2. Nội dung và giải pháp: 

2.2.1. Phong trào “Thanh niên tình nguyện”: 

Các cấp bộ Đoàn chủ động chọn lựa, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc 

thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị và gắn 

với các đợt tình nguyện thường xuyên, cao điểm theo các chiến dịch, theo từng lĩnh vực 

công tác, độ tuổi, năng lực, sở thích của các đối tượng nhằm phát huy vai trò tình nguyện 

của ĐVTN trong các khối đối tượng đặc thù, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thế 

mạnh chuyên môn, nghiệp vụ của ĐVTN, cụ thể: 

- Tình nguyện xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới: Xung kích, tình nguyện, 

sáng tạo trong việc triển khai thực hiện tốt phong trào Thanh niên Bình Dương tham gia xây 

dựng Văn minh đô thị và Nông thôn mới. Trong đó, quan tâm thực hiện tốt việc xây dựng 

và hoàn thiện kết cấu hạ tầng, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội... Hỗ trợ, khuyến khích 

ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, chất lượng cao của thanh niên nông thôn; xây 

dựng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại,... góp phần xóa nghèo bền vững. Tăng 

cường tuyên truyền vận động ĐVTN, người dân chung tay xây dựng Văn minh đô thị và 

Nông thôn mới.  

- Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tình nguyện bảo 

đảm an toàn, trật tự giao thông: Xung kích, tình nguyện tham gia cải tạo môi trường, cảnh 

quan đô thị, tài nguyên thiên nhiên; xây dựng các công sở, doanh nghiệp xanh; tuyên 

truyền ý thức sống thân thiện với môi trường; tham gia giải quyết các điểm nóng về ô 

nhiễm môi trường thông qua các “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, 

Giờ Trái đất...Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật giao 

thông đường bộ; tổ chức các đội hình, duy trì và phát triển các mô hình tham gia đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự như: CLB “Vì tương lai”,“Phòng chống 

tội phạm, chống cướp giật”, “Hiệp sĩ đường phố”,  “Lắp đặt camera an ninh tại các tuyến 

h m”; “Đội vá xe lưu động miễn phí” phục vụ Lễ hội Rằm Tháng giêng ; “Đội ứng cứu 

nhanh bảo đảm an toàn giao thông tại Quốc lộ 1A”, “Hội trại tòng quân”,... 

- Tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho cộng đồng xã hội: Tuyên 

truyền về dân số kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe, môi trường, tham gia Bảo hiểm xã hội, 

Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm tai nạn trong ĐVTN và nhân dân; hỗ trợ xây dựng Nhà Nhân ái, 

các mô hình nhà trọ kiểu mẫu, căn phòng mơ ước cho TNCN, thanh niên có hoàn cảnh 

khó khăn; triển khai các hoạt động chăm lo cho TNCN, HSSV, các đối tượng có hoàn 

cảnh khó khăn....Mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng các chương trình “Tiếp sức mùa 

thi”, “Tiếp sức đến trường”, “Tiếp sức thanh niên công nhân và lao động tr ”, “Hiến máu 
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nhân đạo”, “Ngày Chủ nhật Đỏ”, “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”, khám 

chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, kịp thời tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia 

khắc phục hậu quả thiên tai, những vấn đề bức xúc, vấn đề mới phát sinh từ cộng đồng... 

2.2.2. Phong trào “Tuổi tr  sáng tạo”: 

Các cấp bộ Đoàn tiếp tục định hướng, cổ vũ ĐVTN đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo; 

phát động phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt” trong thanh niên trường học để góp phần xây 

dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục triển khai có hiệu quả 

phong trào “Tuổi tr  sáng tạo”, “Ba trách nhiệm”, “Bốn nhất”, “Tuổi tr  chung tay cải cách 

hành chính”, Liên hoan “Người thợ tr  giỏi” trong các khối đối tượng; đẩy mạnh thực hiện 

chương trình thanh niên tham gia cải cách hành chính, cải tiến kỹ thuật, phong trào nghiên 

cứu sáng tạo trong thanh niên lực lượng vũ trang, các hoạt động tạo môi trường thuận lợi để 

ĐVTN trao đổi, bổ sung các kiến thức chuyên môn, kiến thức khoa học; phối hợp tổ chức các 

hội thi, cuộc thi về sáng tạo trên các lĩnh vực trong ĐV-TTN. Nâng cao chất lượng giải 

thưởng sáng tạo, tôn vinh, biểu dương các tài năng trẻ, hỗ trợ ứng dụng các ý tưởng, công 

trình, sản phẩm sáng tạo trong TTN. Tăng cường công tác tập hợp, kết nối tài năng trẻ. Tổ 

chức các hoạt động kết nối nhà khoa học trẻ trong và ngoài nước. Duy trì và đẩy mạnh các 

hoạt động của Quỹ Tài năng trẻ. Phối hợp khai thác nguồn quỹ Khoa học công nghệ, nghiên 

cứu khoa học để hỗ trợ phong trào “Sáng tạo tr ”. Xây dựng hệ thống dữ liệu lưu trữ, giới 

thiệu về các đề tài nghiên cứu khoa học nổi bật của thanh niên trong tỉnh. 

2.2.3. Phong trào “Tuổi tr  xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”: 

Nâng cao chất lượng các hoạt động, phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham 

gia thực hiện các chương trình, cuộc vận động hướng về biên giới, hải đảo, bảo vệ chủ 

quyền, toàn vẹn lãnh thổ và tuyên truyền, giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng. Phát huy 

vai trò xung kích của thanh niên trong đảm bảo an ninh, quốc phòng. Tăng cường tuyên 

truyền, vận động thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Thực hiện tốt chính 

sách hậu phương quân đội; tăng cường các hoạt động giúp đỡ gia đình, thân nhân cán bộ, 

chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, hải đảo. Xây dựng và tổ chức hiệu quả hoạt động của 

lực lượng nòng cốt của Đoàn, 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. 

Duy trì thực hiện hiệu quả chương trình “Tuổi tr  Bình Dương hướng về biển, đảo quê 

hương” và Quỹ “Vì nghĩa tình biên giới hải đảo”, cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải 

đảo”, chương trình “Trường Sa xanh”, “Hành trình tuổi tr  vì biển đảo quê hương” và các 

ngày hội, hoạt động cho thanh thiếu nhi hướng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc. Phát triển 

sâu rộng phong trào “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Tuổi tr  Công an 

nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong thanh niên lực lượng vũ trang. Giáo 

dục, động viên ĐVTN lực lượng vũ trang hăng hái rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu và 

làm nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần 

xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

Phát huy tinh thần dũng cảm, sáng tạo trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự, an toàn 

xã hội, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư. 

Nâng cao chất lượng các hoạt động “Đoàn kết 3 lực lượng”. Nhân rộng các mô hình kết 

nghĩa, phối hợp công tác giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang với tổ chức Đoàn trên địa 

bàn dân cư. Duy trì hoạt động của các Đội thanh niên xung kích, Đội thanh niên tự quản, 

Tổ tuần tra thanh niên, Vọng gác thanh niên... ở cơ sở. Tăng cường đấu tranh phòng, 

chống vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; phối hợp với các ngành trong giáo dục, giúp đỡ, 

cảm hóa thanh thiếu nhi chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng. 

3. Tổ chức các chƣơng trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi 

3.1. Mục tiêu: Tổ chức đa dạng, phong phú các chương trình, hoạt động, công 

trình, phần việc đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi, tạo môi trường lao động, học tập, rèn 

luyện thuận lợi, lành mạnh cho thế hệ tr , phát huy vai trò của tổ chức Đoàn là người bạn 

đồng hành tin cậy, thân thiết, là trường học XHCN của thanh thiếu nhi. 
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3.2. Nội dung và giải pháp: 

3.2.1. Chương trình hỗ trợ thanh niên trong học tập, nghiên cứu, làm chủ khoa học 

công nghệ:  

Phối hợp tốt các cấp, các ngành, xây dựng môi trường học đường lành mạnh, 

trường học thân thiện, học sinh tích cực; tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Khi tôi 

18”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”. Trong đó, quan tâm đến vấn đề tạo môi 

trường tự rèn luyện cho HSSV thông qua các hình thức hỗ trợ học tập do Đoàn thanh niên 

các cấp đóng vai trò nòng cốt như: Câu lạc bộ học thuật, diễn đàn học tập, phong trào sáng 

tạo trong thanh thiếu nhi... 

Tăng cường kết nối các nguồn lực, phát huy các giải thưởng hiện có dành cho đối 

tượng Tài năng trẻ, HSSV có hoàn cảnh khó khăn như: Quỹ Tài năng trẻ với các giải 

thưởng Tài Năng trẻ, Hồ Văn Mên, Đoàn Thị Liên; Học bổng “DTL - Thắp sáng ước mơ 

sinh viên Bình Dương”,... xây dựng thêm các nguồn giải thưởng dành cho HSSV có năng 

lực sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh chương trình “Tiếp sức đến trường”; duy trì 

hiệu quả các quỹ khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ sinh viên vay vốn tín dụng học tập; vận 

động học sinh bỏ học và có nguy cơ bỏ học trở lại trường; tuyên dương, bồi dưỡng và 

nhân rộng gương HSSV tài năng.  

Đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo tr ” trong ĐVTN; tổ chức các hoạt động sáng tạo 

trong các đối tượng thanh thiếu nhi ở các lĩnh vực; khuyến khích ĐVTN phát huy sáng 

kiến, tiết kiệm, ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ vào học tập, công tác, sản xuất, nâng 

cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, ứng dụng 

khoa học công nghệ trong ĐVTN thông qua Đề án "Hỗ trợ thanh niên, học sinh, sinh viên 

nghiên cứu khoa học và công nghệ” giai đoạn 2017 - 2022.  

Phát huy vai trò của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn trong việc đào tạo, 

bồi dưỡng tài năng trẻ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, đoàn 

viên, thanh niên trong tỉnh. 

3.2.2. Chương trình hỗ trợ thanh niên trong hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, khởi 

nghiệp, lập nghiệp:  

Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp trong thanh niên nhất là trong các 

trường 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. Xây dựng cơ sở dữ liệu 

ngân hàng về việc làm để giới thiệu cho thanh niên. 

Thành lập và triển khai hoạt động hiệu quả Vườn ươm sáng tạo khởi nghiệp và Quỹ 

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Phát động phong trào “Thanh niên khởi nghiệp” trong ĐVTN 

toàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào 3 nhóm đối tượng chính: Sinh viên các cơ sở giáo dục đại 

học, cao đẳng (tập trung hỗ trợ các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp); thanh niên nông 

thôn có nhu cầu khởi nghiệp (tập trung hỗ trợ các dự án, đề án trong lĩnh vực đổi mới, sáng 

tạo, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp); doanh nhân trẻ, chủ các doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất kinh doanh trong độ tuổi thanh niên mới đăng ký kinh doanh (tập trung vào hỗ trợ 

về quản trị doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo, tiên phong hội nhập). Xây dựng và triển khai 

thực hiện Đề án “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2022. Tư vấn, hỗ trợ thanh 

niên thực hiện việc vay vốn và sử dụng tốt nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội.  

Huy động nguồn lực xã hội, nguồn lực hỗ trợ từ các ngành, các cấp để triển khai có 

hiệu quả các chương trình, đề án dạy nghề, khuyến nông, khuyến công, chuyển giao 

KHKT nhằm hỗ trợ về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm, đẩy mạnh dạy nghề, 

hướng dẫn mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh mới hiệu quả cho thanh niên nông 

thôn. Chủ động tham mưu, đề xuất các chính sách hỗ trợ, phát huy, tạo điều kiện cho cán 

bộ, công chức, viên chức trẻ có các đề án, dự án, ý tưởng hiệu quả được học tập nâng cao 

trình độ, đảm nhiệm các nhiệm vụ chuyên môn mới, quan trọng. Chủ động xây dựng và đề 

xuất các cấp có thẩm quyền giao cho thanh niên các dự án phát triển kinh tế - xã hội phù 

hợp, để tạo điều kiện cho thanh niên phát triển. Phát huy vai trò của Đề án “Văn phòng Tư 
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vấn hỗ trợ và phát triển thanh niên”, Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh, Trung 

tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ trong giới thiệu việc làm, tư vấn nghề 

nghiệp, tổ chức các ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm cho ĐVTN. 

3.2.3. Chương trình hỗ trợ thanh thiếu nhi phát triển kỹ năng, sức khỏe thể chất, 

đời sống văn hóa, tinh thần:  

Tập trung tổ chức các hoạt động đồng hành, chăm lo về sức khỏe, thể chất, tinh 

thần, kỹ năng xã hội cho thanh niên tại khu vực các nhà trọ tập trung đông TNCN. Tiếp 

tục phát triển mạnh mẽ các mô hình Nhà trọ kiểu mẫu thanh niên, Căn phòng mơ ước. 

Nâng cao chất lượng các chương trình, cuộc thi, hội thi do Đoàn tổ chức; phát triển phong 

trào VHVN-TDTT trong thanh thiếu nhi thông qua các hoạt động phong phú, đa dạng. 

Xây dựng và hình thành văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi. Đẩy mạnh các hoạt động giáo 

dục sức khỏe sinh sản, tư vấn tình yêu, hôn nhân gia đình, phòng chống HIV/AIDS, vận 

động xây dựng lối sống văn minh, văn hóa giao thông tại các khu nhà trọ, nhà ở xã hội tập 

trung đông thanh niên công nhân. 

Phối hợp tốt với các Sở, ngành có liên quan nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa 

trong chăm lo các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình cho thanh thiếu nhi. Tiếp 

tục tham mưu cơ chế đầu tư xây dựng, sửa chữa, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa 

dành cho thanh thiếu nhi trong tỉnh. 

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 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 nhằm hỗ trợ cho các 

hoạt động này; phát huy tối đa vai trò các đơn vị sự nghiệp của Đoàn chuyên tổ chức hoạt 

động phát triển kỹ năng xã hội. Tiếp tục phát huy các mô hình kỹ năng thực hành xã hội 

như: “Học kỳ trong quân đội”, “Teen năng động - Học điều hay”...Giáo dục kỹ năng 

phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại trẻ em, xâm hại nữ thanh niên. 

4. Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh 
4.1. Mục tiêu: Xây dựng tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh toàn diện, trọng tâm là 

xây dựng, nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn, củng cố, kiện toàn và 

nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở Đoàn, tập trung phát triển đoàn viên, giới thiệu 

đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; phát huy mạnh mẽ vai trò tham mưu của Đoàn 

trong công tác xây dựng Đảng và phối hợp xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh 

tại địa phương, đơn vị. 

4.2. Nội dung và giải pháp: 

4.2.1. Công tác tổ chức cơ sở Đoàn: Tiếp tục sắp xếp mô hình, cơ cấu tổ chức Đoàn 

phù hợp, linh hoạt với điều kiện hoạt động, gắn với địa bàn. Quan tâm tìm các giải pháp 

phù hợp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội trên địa 

bàn dân cư. Tiếp tục triển khai tốt Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về thực hiện 

Chỉ thị số 42-CT/TU của Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động 

của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Kết luận số 81-KL/TU, ngày 

23/02/2017 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X về “Thực 

trạng và giải pháp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - 

xã hội trong tình hình mới”. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng sinh 

hoạt chi đoàn; chú trọng thiết kế, đầu tư, nâng cao chất lượng các hoạt động của Đoàn, tạo 

sức thu hút ĐVTN tham gia; thực hiện tốt công tác Đoàn vụ, tập trung triển khai cuộc vận 

động “Xây dựng chi đoàn mạnh”; tiếp tục thực hiện chủ trương chỉ đạo "hướng về cơ sở". 

Tập trung 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,…Đánh 

giá, nhân rộng các mô hình mới trong sinh hoạt chi đoàn như: Điểm sinh hoạt Đoàn viên 

xa quê, mô hình Câu lạc bộ “Kết nối thanh niên công nhân”. 
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4.2.2. Công tác cán bộ Đoàn: Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế cán bộ Đoàn và Nghị 

quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (Nghị 

quyết số 25-NQ/TW). Xây dựng cán bộ Đoàn có tính tiên phong, gương mẫu, trung thực, 

trách nhiệm, trí tuệ, năng động, có tác phong quần chúng, kỹ năng đoàn kết, tập hợp thanh 

niên, có vai trò thủ lĩnh trong tập thể thanh niên của cán bộ Đoàn các cấp, thực hiện tốt 

Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. Xây dựng BCH Đoàn các cấp vững 

mạnh, nhất là người đứng đầu tổ chức Đoàn. 

Nâng cao tính tự phê bình và phê bình trong Đoàn nhằm chống sự suy thoái về tư 

tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục 

tham mưu với các cấp ủy Đảng, phối hợp với các cấp chính quyền và các ngành liên quan 

triển khai thực các chế độ thu hút cán bộ trẻ, giỏi làm công tác Đoàn. Tham mưu và tổ 

chức thực hiện tốt Quy chế Cán bộ Đoàn phù hợp với tình hình thực tế. Thường xuyên 

luân chuyển cán bộ Đoàn trong diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt đi cơ sở để đào 

tạo, bồi dưỡng, thực tế.  

Tham gia đóng góp ý kiến về đường lối, chủ trương của Đảng, góp ý đảng viên của 

Đảng, đề xuất chính sách của Đảng đối với Đoàn Thanh niên và thế hệ trẻ, công tác phát 

triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú và bố trí đầu ra cho cán bộ Đoàn sau khi trưởng thành. 

Tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 

của Đoàn giai đoạn 2017 - 2022. Đào tạo chuẩn hóa cán bộ Đoàn, xây dựng cơ cấu hợp lý đội 

ngũ cán bộ, tạo nguồn cán bộ để bảo đảm độ tuổi và tiêu chuẩn; chủ động giới thiệu nhân sự 

và làm việc với cấp ủy cùng cấp để xem xét, bố trí, sắp xếp công tác cho cán bộ Đoàn chuyên 

trách khi hết tuổi tham gia công tác Đoàn. Tiếp tục phân cấp, nâng cao trách nhiệm của Đoàn 

thanh niên các cấp trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ gắn với việc quy 

hoạch, sử dụng, đa dạng hóa các hình thức đào tạo, phối hợp chặt chẽ với Trường Chính trị, 

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện, Trường Đoàn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ; duy trì và phát huy Hội đồng huấn luyện cấp tỉnh, các câu lạc bộ kỹ năng, huấn luyện 

viên cấp huyện và xã nhằm tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ Đoàn - Hội cấp cơ sở.  

4.2.3. Công tác Đoàn viên: Quan tâm công tác phát triển đoàn viên trên cơ sở nâng 

cao chất lượng công tác kết nạp đoàn viên mới. Tập trung phát triển đoàn viên mới trong các 

đối tượng thanh niên khối trường học, thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn và trí 

thức trẻ trên cơ sở chú trọng ý thức chính trị, tính tiên phong, gương mẫu. 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. Kiên trì chỉ đạo, hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra, đánh 

giá việc triển khai, xây dựng các tiêu chí và thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên” 

cũng như việc thực hiện chủ trương đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú. Triển 

khai thực hiện tốt “Ngày đoàn viên”, tiếp nhận đoàn viên khối 12 về địa phương sinh hoạt, 

xây dựng các CLB Liên lạc sinh viên trên địa bàn dân cư. 

4.2.4. Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn: Đặt trọng tâm vào việc kiểm tra, giám 

sát thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến thanh niên và 

công tác thanh niên; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp; các 

chương trình, đề án do Tỉnh Đoàn chủ trì triển khai thực hiện; đánh giá được hiệu quả việc 

thực hiện cũng như tính thực tiễn của các chương trình, kế hoạch do các cấp bộ Đoàn triển 

khai, thực hiện. Chú trọng việc xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn 

khóa, hàng năm hiệu quả. Củng cố và nâng cao năng lực hoạt động của Ủy ban Kiểm tra 

các cấp; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ làm công tác kiểm tra. Tổ 

chức kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ, đột xuất các lĩnh vực công tác của Đoàn. 

4.2.5. Công tác thi đua - khen thưởng: Thực hiện tốt pháp luật về thi đua, khen 

thưởng và quy chế thi đua khen thưởng của Đoàn; Phát động 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 
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chức khen thưởng đúng người, đúng việc, tổ chức khen thưởng trân trọng và hiệu quả. 

Duy trì hoặc xây dựng mới các giải thưởng đặc thù cho ĐVTN trên các lĩnh vực. 
 

5. Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị 

5.1. Mục tiêu: Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thật sự vững mạnh, trở thành 

bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tích cực vào xây dựng sự 

thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, toàn dân. Chủ động, tích cực trong công tác đào 

tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ tr  cho Đảng; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, 

thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.  

5.2. Nội dung và giải pháp: 

Xác định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội quân xung kích và là đội dự bị tin cậy 

của Đảng. Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của các cấp ủy Đảng 

vào chương trình hành động của Đoàn. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên, 

thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; 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 giai đoạn 2017-2022. Xây dựng 

kế hoạch “Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn các cấp” giai đoạn 2018 - 2022. 

Duy trì mô hình:  Liên hoan Bí thư chi đoàn tiêu biểu, Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi, hội thi 

Cán bộ Đoàn với tiếng Anh, CLB Cán bộ tr ,...  

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn có đủ tiêu chuẩn, năng lực chuyên môn, 

phẩm chất chính trị để giới thiệu bổ sung cho cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể các 

cấp. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của 

Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy 

định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham 

gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Nghị quyết TW4, khóa XII. 

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kế hoạch 2042/KH-UBND, ngày 

23/06/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về “Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến 

lược Phát triển Thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020”; các 

chương trình, đề án chăm lo cho thanh thiếu nhi. Tiếp tục tham mưu cho Đảng, chính 

quyền thực hiện tốt công tác thanh niên và Luật Thanh niên. Là thành viên tích cực trong 

việc đóng góp các ý kiến cho các Hội đồng, Ban chỉ đạo của tỉnh. Thực hiện tốt Quy chế 

phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và BCH Tỉnh Đoàn. Duy trì việc giao lưu, gặp gỡ, đối 

thoại giữa lãnh đạo các cấp và cán bộ, đoàn viên, thanh niên. 

6. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên 

6.1. Mục tiêu: Tăng cường củng cố, đoàn kết tập hợp các đối tượng thanh niên vào 

tổ chức Đoàn, Hội, nhất là thanh niên công nhân, thanh niên dân tộc, tôn giáo. Định 

hướng chương trình công tác, nội dung hoạt động để các cấp bộ Hội LHTN, Hội Sinh viên 

và các tổ chức thành viên tập thể làm tốt hơn công tác chăm lo cho hội viên, từ đó nâng 

cao uy tín của Đoàn, Hội trong thanh niên và phát huy vai trò của các thành phần đoàn 

viên, hội viên, thanh niên là trí thức tr , doanh nhân tr , văn nghệ sĩ tr ,.... 

6.2. Nội dung và giải pháp: 

Đổi mới phương thức vận động, tập hợp các đối tượng thanh niên, thu hút rộng rãi 

các đối tượng thanh niên vào các hội nghề nghiệp, sở thích, là thành viên tập thể của Hội 

LHTN Việt Nam. Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong 

Hội LHTN Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam. Tăng 

cường tập hợp TNCN, thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo; thanh niên yếu thế, 

thanh niên đặc thù. Phát huy vai trò của đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia trên các lĩnh 

vực, văn nghệ sĩ trẻ, doanh nhân trẻ,...trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên thông 

qua việc phát triển các Câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích, ngành nghề. 

Phát triển Hội Sinh viên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam tỉnh trong các trường tư thục, 

trường có yếu tố nước ngoài. Chủ động thành lập, phát triển và tăng cường kết nối các tổ, đội, 
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nhóm, CLB thanh niên tự phát theo ngành nghề, sở thích là thành viên của Hội LHTN, Hội 

Sinh viên để làm tốt công tác định hướng cho thanh niên trong tình hình mới. Duy trì hoạt 

động Hội Thầy thuốc trẻ, CLB Thanh niên tiên tiến; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, phối hợp phát 

triển Hội Doanh nhân trẻ Tỉnh, góp phần bồi dưỡng và phát huy lực lượng doanh nhân trẻ 

phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên 

đối với các hoạt động phối hợp và hỗ trợ Hội Cựu thanh niên xung phong.  

Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, đồng hành với TNCN, lao động trẻ; HSSV có 

hoàn cảnh khó khăn; thanh niên dân tộc, tôn giáo; thanh niên yếu thế cơ hội phát triển, thanh 

niên đặc thù thông qua tổ chức hiệu quả hoạt động của: Đề án "Đoàn kết tập hợp thanh niên 

công nhân tỉnh Bình Dương, Đề án "Văn phòng tư vấn, hỗ trợ phát triển thanh niên”, Trung 

tâm Hỗ trợ TNCN và Lao động trẻ, Trung tâm Hoạt động thanh niên”, “Tuần lễ TNCN Bình 

Dương”; Liên hoan Thanh niên dân tộc, tôn giáo, hoạt động Quỹ hỗ trợ TNXQ có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn,... Tổ chức khảo sát thành lập các tổ chức Đoàn, Hội trong khu nhà ở 

xã hội, khu nhà trọ tập trung đông TNCN. 

Tăng cường công tác quản lý, phát triển hội viên, mở rộng mặt trận đoàn kết tập, hợp 

thanh niên trong các đối tượng, nhất là thanh niên công nhân, thanh niên dân tộc, tôn giáo. 

Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt chính trị, tăng cường công tác nắm bắt, định hướng tư 

tưởng cho thanh niên công nhân. Củng cố, đổi mới phương thức nâng cao chất lượng tổ 

chức Đoàn, Hội tại các địa bàn quan trọng, nhất là các doanh nghiệp ngoài nhà nước có 

đông thanh niên công nhân. Thực hiện tốt việc phát triển tổ chức Đoàn - Hội trong các 

doanh nghiệp. 
 

7. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu 

niên, nhi đồng 

7.1. Mục tiêu: Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, là trường học 

giáo dục thiếu nhi, là đội dự bị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công 

tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Nâng cao chất lượng giáo viên làm Tổng phụ 

trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi. Các hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh đều phải 

có sự hướng dẫn, định hướng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

7.2. Nội dung và giải pháp: 
Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong đội viên, thiếu niên, nhi đồng. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đồng bộ, toàn diện cuộc vận động “Vì đàn em thân 

yêu”; phong trào“Thiếu nhi Bình Dương thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, phong 

trào “Nói lời hay, làm việc tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan 

Bác Hồ”, các chương trình, phong trào do Hội đồng Đội các cấp phát động và triển khai 

thực hiện, nhằm giáo dục và định hướng tư tưởng cho thiếu nhi.  

Tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Đội TNTP 

Hồ Chí Minh trong nhà trường và trên địa bàn dân cư. Củng cố, nâng cao chất lượng nội dung 

sinh hoạt, hoạt động của Hội đồng Đội ở các cấp. Mở rộng thành lập tổ chức Đội trong các 

trường tư thục, dân lập, trường quốc tế. Tăng cường thực hiện nề nếp Nghi thức Đội, công tác 

phụ trách Sao, triển khai có hiệu quả Chương trình rèn luyện đội viên sửa đổi.  

Thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, phối hợp tham mưu cơ chế, 

chính sách cho đội ngũ cán bộ làm công tác phụ trách thiếu nhi các cấp, đặc biệt là đội ngũ 

giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, trong đó chú trọng nâng cao công tác bồi dưỡng, chuẩn 

hóa, chăm lo và có hướng bố trí đầu ra cho đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 

thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch 01 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 – Tổng phụ trách Đội khối trường học. 

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, tăng cường xã hội hóa, vận động nguồn 

lực phục vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi, chú trọng các giải pháp chăm lo cho 

thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, con em thanh niên công nhân. 
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Thực hiện vai trò đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em theo quy định của 

Luật Trẻ em; thường xuyên triển khai tham mưu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đại biểu 

Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân gặp gỡ, đối thoại với trẻ em; triển khai thực hiện 

hoạt động mô hình Hội đồng trẻ em. 

Quan tâm dành nguồn lực, tạo môi trường vui chơi, giải trí cho thiếu nhi. Củng cố, 

nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi 

các cấp; xây dựng và phát triển hệ thống Nhà thiếu nhi cấp huyện, các điểm vui chơi giải 

trí cho thiếu nhi. Xây dựng mới, nâng cao chất lượng và nhân rộng các mô hình giáo dục 

kỹ năng, đẩy mạnh các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em.  

Tiếp tục thực hiện các công trình, phần việc “ Vì đàn em thân yêu” như: xây dựng 

“Ngôi nhà khăn quàng đỏ”; Khu vui chơi cho thanh thiếu nhi; “Tủ sách Kim Đồng ở các 

khu, ấp”, “Kế hoạch nhỏ”... Vận động, quyên góp gây quỹ cho trẻ em nghèo đón Tết, đến 

trường thông qua các mô hình như: “Giúp bạn đến trường - Hướng tới tương lai”, “Ngày 

hội thiếu nhi hành động vì biên cương tổ quốc”, “Cây mùa xuân cho tr  em nghèo vui tết”, 

“Nuôi heo đất giúp bạn”, “Quỹ vì bạn nghèo”,… 
 

8. Công tác quốc tế thanh niên 

8.1. Mục tiêu: Tiếp tục đổi mới, tăng cường đa dạng hóa công tác quốc tế thanh 

niên; chú trọng đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các hoạt động đối ngoại, giao lưu hữu 

nghị, hợp tác với thanh niên các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các tổ chức thanh 

niên trên thế giới, các nước trong khu vực ASEAN. 

8.2. Nội dung và giải pháp: 

- Phát huy vai trò xung kích của các đối tượng thanh niên có ưu thế trong hợp tác 

quốc tế; quan tâm, tạo điều kiện triển khai các chương trình giao lưu, hợp tác, tình nguyện 

quốc tế trong thanh niên qua việc triển khai Đề án "Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế 

cho thanh niên và công tác quốc tế thanh niên, góp phần xây dựng Bình Dương trở thành 

vùng thông minh”giai đoạn 2017 – 2022. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, các kiến thức, kỹ năng hội 

nhập, các quy định điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc phê chuẩn, tuyên 

truyền văn hóa của các quốc gia trong khu vực ASEAN, các quốc gia là thành viên các 

hiệp định thương mại lớn cho thanh niên thông qua các kênh truyền thông của Đoàn. 

- Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động quốc tế thanh niên, tình nguyện quốc tế, chú 

trọng các hoạt động giao lưu quốc tế với các tỉnh, thành kết nghĩa với Bình Dương như: 

tỉnh Champasak (Lào), thành phố Daejon (Hàn Quốc), Cam Puchia... 

- Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên thông qua việc phát huy các 

câu lạc bộ, đội, nhóm về kỹ năng mềm. Phát huy các Đề án, chương trình, dự án nhằm 

tăng cường kỹ năng tin học, ngoại ngữ cho thanh niên.   

 

* 

*           * 

 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ X là Đại hội 

của tinh thần “Xung kích, sáng tạo, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”. Đại hội 

kêu gọi toàn thể cán bộ Đoàn, ĐV-TTN 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, 

quyết tâm thực hiện thắng lợi 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. 

 

BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN 


