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------------------Kính thưa Đại hội!
Thay mặt Đoàn Thư ký, tôi xin trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm
kỳ 2017 - 2022 được tổ chức trọng thể từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 9 năm 2017 tại
Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Trị.
Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh
Quảng Trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp
nhiệm kỳ 2017 - 2022; tổng hợp ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu về dự
Đại hội và tiếp thu, lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo:
- Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
- Đồng chí Nguyễn Long Hải – Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung
ương
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I. Thông qua báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh
Quảng Trị nhiệm kỳ 2012 - 2017.
Đại hội khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn
diện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; sự định hướng, chỉ đạo của Ban Chấp hành
Trung ương Đoàn; sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự
phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở; sự cố
gắng nỗ lực của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh các cấp bộ Đoàn trong
tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các
mặt công tác; các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI đề ra đạt và vượt.
Đoàn thanh niên các cấp tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động;
gắn kết hài hòa các phong trào thi đua, các chương trình công tác với việc thực hiện
nhiệm vụ chính trị và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, hướng
mạnh về cơ sở; chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình trên các lĩnh vực.
Chủ động nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất; mở rộng quan hệ hợp tác, phối hợp
với các cấp, các ngành, các tổ chức và các doanh nghiệp. Quan tâm tập hợp thu hút
đoàn viên thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Các tầng lớp thanh niên
tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí trong tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng

nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị của tỉnh.
Với thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua Đoàn thanh niên và cán bộ, đoàn
viên, thanh niên tỉnh nhà vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng và
Nhà nước, được Trung ương đánh giá Xuất sắc.
II. Thông qua mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và
phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022 với các nội dung cơ bản sau:
1. Mục tiêu
Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất
lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết tập
hợp thanh niên, xây dựng Hội vững mạnh; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội và
bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Xây dựng lớp thanh niên Quảng Trị
có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức,
lối sống văn hóa, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, tuân thủ pháp luật,
yêu chuộng hòa bình và công lý; có hoài bão, khát vọng vươn lên; xung kích, tình
nguyện, sáng tạo góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà xây dựng
quê hương Quảng Trị giàu đẹp, văn minh.
2. Đại hội xác định 10 chỉ tiêu chủ yếu
1. 100% cán bộ Đoàn, trên 90% đoàn viên, 70% thanh niên được tuyên truyền
về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của
Đoàn.
2. Đến năm 2022, 100% các cấp bộ Đoàn thành lập và sử dụng hiệu quả các tài
khoản, chuyên trang trên mạng xã hội để tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp
đoàn viên, thanh niên.
3. 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 01 mô hình tư vấn giúp đỡ,
hỗ trợ thanh niên yếu thế.
4. Hàng năm, tăng trưởng nguồn vốn vay uỷ thác của Ngân hàng CSXH qua
Đoàn Thanh niên trên 20%; cung cấp thông tin tư vấn, hướng nghiệp cho 100% học
sinh THPT; phối hợp giới thiệu việc làm mới cho trên 4.500 thanh niên.
5. Hàng năm, 100% Đoàn xã, phường, thị trấn hỗ trợ xây dựng mới ít nhất 01
mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên. Các cấp bộ Đoàn hỗ trợ ít nhất 15 dự án
khởi nghiệp của thanh niên.
6. Hàng năm, 100% các cấp bộ Đoàn hoàn thành chỉ tiêu thực hiện Đề án xây
dựng công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” giai đoạn 2016 - 2020.
7. Vận động xây dựng 100 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa; tổ chức khám bệnh, phát
thuốc miễn phí cho 35.000 lượt người; vận động thanh niên hiến máu tình nguyện đạt
25.000 đơn vị máu. Hằng năm mỗi đoàn viên, thanh niên trồng và chăm sóc ít nhất 01
cây xanh.
8. Hàng năm, kết nạp trên 10.000 đoàn viên mới; giới thiệu trên 2.000 đoàn
viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên thường
xuyên đạt 70%. Phấn đấu thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong 80% doanh nghiệp ngoài
Nhà nước có đủ điều kiện.
9. Đến năm 2022, 100% cán bộ Đoàn chuyên trách đạt chuẩn theo Quy chế cán
bộ Đoàn và các quy định về công tác cán bộ của cấp uỷ.
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10. 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng mới ít nhất 01 mô hình vui chơi
cho thanh thiếu nhi được Đoàn cấp trên công nhận; vận động trao tặng trên 10.000
suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; đỡ đầu thường xuyên
1.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
3. Đại hội thông qua các chương trình, đề án, lĩnh vực trọng tâm mang
tính đột phá
3.1. Các chương trình, đề án trọng tâm
- Hoàn thành Đề án xây dựng công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê”
giai đoạn 2016 - 2020.
- Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình "Thanh niên khởi nghiệp” giai
đoạn 2016 – 2021.
- Chương trình "Tuổi trẻ Quảng Trị tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp và
phát triển sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao”.
- Chương trình "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động
Đoàn, Hội, Đội”.
3.2 Lĩnh vực đột phá
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn,
trọng tâm là địa bàn dân cư và phát triển tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà
nước.
III. Đại hội thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm
kỳ 2012 - 2017.
IV. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI và những nội dung góp ý sửa đổi, bổ sung
Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
V. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2017
- 2022 gồm ........ đồng chí; kết quả bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm....... đồng chí đại biểu
chính thức và ........... đồng chí đại biểu dự khuyết.
Đại hội giao cho Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Quảng Trị khóa XII, nhiệm kỳ
2017 - 2022 căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình hành động cụ thể,
thiết thực để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.
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