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Năm năm qua, cùng với quá trình đổi mới của đất nước, tình hình kinh tế - xã
hội tỉnh Quảng Trị có bước phát triển mới, kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá,
văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân
tiếp tục được cải thiện, chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng
cường. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tiếp tục nhận được sự quan
tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVI, Chương trình hành động số 69 – CTHĐ/TU của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW của BCH
Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh
niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Chương trình hành động số 13 –
CTHĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XVI thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ
giai đoạn 2015 - 2030”, Chương trình phát triển thanh niên Quảng Trị giai đoạn
2012 - 2020... đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách chăm lo, giáo dục thanh niên;
động viên, khích lệ thanh niên Quảng Trị thi đua học tập, rèn luyện, cống hiến trí
tuệ và sức trẻ xây dựng quê hương.
Trong bối cảnh đó, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ Quảng Trị đã phát huy những
lợi thế, kế thừa thành tựu đạt được trong những nhiệm kỳ trước, khắc phục những
khó khăn, đoàn kết, sáng tạo nỗ lực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, đóng góp tích cực vào sự phát
triển chung của quê hương, đất nước.
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục
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Trong nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục được chú trọng,
triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, góp phần nâng
cao ý thức công dân, đạo đức, nhân cách và lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu
nhi, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 13 -CTr/TU, ngày
15/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42 - CT/TW của Ban
Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ,
giai đoạn 2015 - 2030”.
Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 2.419 hoạt động tuyên truyền, học tập chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập quán triệt chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương công tác của Đoàn và 6 bài
học lý luận chính trị thu hút 314.805 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Các đợt
sinh hoạt chính trị gắn với các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước và tuổi
trẻ tiếp tục được đẩy mạnh, từng bước được đổi mới về hình thức, nâng cao chất
lượng và hiệu quả với 3.754 hoạt động thu hút 497.251 lượt đoàn viên, thanh thiếu
niên tham gia1. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và đinh
̣ hướng dư luận thanh
niên từng bước được chú trọng, nhất là trước những diễn biến phức tạp trên Biển
Đông và sự cố môi trường biển, góp phần giải quyết những phát sinh mới trong tư
tưởng của thanh niên, đảm bảo ổn định chính trị, xã hội.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí
Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về
tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ
thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển
khai Chỉ thị số 01-CT/TWTĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương
Đoàn về “Chấn chỉnh lề lối, tác phong của cán bộ Đoàn” và Cuộc vận động “Xây
dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời đại mới” đã trở thành nội dung xuyên suốt,
định hướng công tác giáo dục đạo đức, lối sống của Đoàn với các mô hình, hoạt
động phong phú, đa dạng. Tiêu biểu như: Tổ chức đồng loạt “Tuần lễ thanh niên
làm theo lời Bác” nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác hàng năm; tổ chức Đại hội
Thanh niên tiên tiến lần thứ IV; tổ chức các hội thi tìm hiểu, liên hoan văn nghệ,
chiếu phim tư liệu... từ tỉnh đến cơ sở.
Các hoạt động giáo dục truyền thống được triển khai sâu rộng với nhiều hình
thức phong phú, sáng tạo, qua đó phát huy hiệu quả thế mạnh của một địa phương
có nhiều di tích lịch sử cách mạng, có giá trị giáo dục cao, thu hút đông đảo đoàn
viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Tiêu biểu như:
Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng; Tuần phim tuổi trẻ “Ký ức
Điện Biên”, “Hành trình về với Điện Biên”; Lễ tuyên dương 85 đảng viên trẻ tiêu
Tiêu biểu như đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”,
“Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”, “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của tuổi trẻ”, “Tuổi trẻ Quảng
Trị với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021”...
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biểu và giao lưu, đối thoại “Đảng trong trái tim tuổi trẻ”; Hội trại “Thống nhất
non sông”; Chương trình nghệ thuật “Hào khí cách mạng”, “Viết tiếp sử xanh”...
Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ” tổ
chức đồng loạt trên 72 nghĩa trang liệt sỹ vào tối 26/7 hàng năm được duy trì
thường xuyên và nâng cao chất lượng, tiếp tục khẳng định là các hoạt động giáo
dục truyền thống giàu ý nghĩa nhân văn, có sức lan toả lớn của Đoàn. Đặc biệt,
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp các đơn vị phát động chương trình “Hoa
dâng mộ liệt sỹ” có ý nghĩa chính trị - xã hội rộng lớn, qua đó đã vận động các tổ
chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ gần 04 tỷ đồng, hoàn thành việc trang cấp
bình hoa trên 54.230 phần mộ tại 72 Nghĩa trang liệt sỹ trong toàn tỉnh, được Trung
ương Đoàn bình chọn là một trong những công trình tiêu biểu và nhân rộng trong
toàn quốc. Nét nổi bật trong công tác giáo dục truyền thống thời gian qua là các hoạt
động tuyên truyền, tôn tạo các di tích lịch sử, tôn vinh các nhân vật lịch sử địa
phương đã được các cấp bộ Đoàn tập trung đầu tư tổ chức quy mô, sáng tạo và tạo
hiệu ứng xã hội rõ nét với 112 công trình, phần việc xây dựng, tu sửa, tôn tạo các di
tích lịch sử cách mạng tại các địa phương với tổng trị giá trên 04 tỷ đồng2.
Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tổ chức thường xuyên với
2.750 đợt tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp và pháp luật, 974 hội thi tìm hiểu, sân
chơi tuyên truyền pháp luật, phiên tòa giả định cho trên 339.099 lượt đoàn viên,
thanh niên. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý các văn bản dự thảo
luật liên quan đến thanh thiếu nhi như Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992; Dự
thảo sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự; Dự
thảo sửa đổi, bổ sung Luật Trẻ em... Phối hợp chặt chẽ với ngành công an, cựu chiến
binh và ngành giáo dục thường xuyên rà soát thực trạng vi phạm pháp luật và tệ nạn
xã hội trong thanh thiếu niên, xây dựng và triển khai mô hình cảm hoá thanh thiếu
niên chậm tiến “4 cặp 1” bước đầu đạt hiệu quả tích cực, qua đó đã đăng ký cảm
hoá, giúp đỡ 860 thanh thiếu niên chậm tiến, trong đó đã giúp đỡ được 573 trường
hợp tiến bộ.
Công tác tuyên truyền không ngừng được đổi mới về nội dung, phương thức,
bám sát thực tiễn công tác Đoàn, ngày càng gần gũi với nhu cầu, tâm lý tiếp nhận
của giới trẻ. Hệ thống thông tin tuyên truyền của các cấp bộ Đoàn được mở rộng,
vận hành đồng bộ, thường xuyên và có nhiều khởi sắc. Tích cực, chủ động ứng
dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục và
định hướng tư tưởng đoàn viên, thanh thiếu nhi, bước đầu phát huy hiệu quả 3.
Tiêu biểu như: Công trình tôn tạo và sửa chữa Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Trần Thị Tâm, tôn tạo lăng mộ và
Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lê Thị Tuyết, xây dựng Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Đào Thanh Mai, Mai
Văn Toàn của huyện Đoàn Hải Lăng; công trình xây dựng Bia tưởng niệm và khu mộ tập thể học sinh K8, Bia
tưởng niệm liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của
Huyện đoàn Vĩnh Linh; công trình xây dựng Bia di tích Biền Lúa Rượu của Huyện đoàn Triệu Phong; công trình
tôn tạo Bia di tích lịch sử miếu An Mỹ của Huyện đoàn Cam Lộ...
3
Hệ thống thông tin tuyên truyền của Tỉnh đoàn gồm 05 kênh: Website Tỉnh đoàn, Đặc san Tuổi trẻ Quảng Trị,
chuyên mục thanh niên trên Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Trị, fanpage Tỉnh đoàn Quảng Trị trên facebook, đã thực
hiện được 3.315 tin, 526 bài, 218 phóng sự về các hoạt động của tuổi trẻ toàn tỉnh. 10/17 Đoàn cấp huyện và tương
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2. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo
vệ Tổ quốc”
2.1. Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế
Các hoạt động xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế tiếp
tục được đẩy mạnh. Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”
được triển khai rộng khắp trong các cấp bộ Đoàn, khẳng định rõ nét vai trò, dấu ấn
của Đoàn và tuổi trẻ trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ
qua, các cấp bộ Đoàn đã nâng cấp, sửa chữa 573 km đường giao thông nông thôn,
khai thông 231 km kênh mương nội đồng; xây dựng 474 “Con đường thanh niên
xây dựng nông thôn mới”; thực hiện 606 km công trình “Ánh sáng đường quê”
với tổng giá trị trên 7,1 tỷ đồng, triển khai Đề án xây dựng công trình thanh niên
“Ánh sáng đường quê” giai đoạn 2016 - 2020 với tổng kinh phí dự kiến 12,7 tỷ
đồng... Phong trào “Thanh niên xung kích xây dựng văn minh đô thị” được triển
khai với các nội dung cụ thể, phù hợp, góp phần cải tạo cảnh quan, xây dựng nếp
sống văn minh đô thị với 1.721 công trình, phần việc, hoạt động xây dựng văn
minh đô thị thu hút 260.145 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.
Các phong trào xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị trên từng lĩnh vực, đối
tượng như: Phong trào “3 trách nhiệm”, “Tuổi trẻ xung kích cải cách hành chính”
trong thanh niên công chức, viên chức; phong trào “4 nhất” trong thanh niên công
nhân... tiếp tục phát triển, mang lại nhiều kết quả thiết thực 4. Các cấp bộ Đoàn đã
chủ động, tích cực đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên,
chương trình, đề án huy động sức trẻ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội của địa phương, trong đó có 12 công trình thanh niên cấp tỉnh và 85 công trình
thanh niên cấp huyện, 704 công trình thanh niên cấp cơ sở làm lợi trên 18 tỷ đồng.
Hoạt động của Tổng đội Thanh niên xung phong và các đội trí thức trẻ tình
nguyện tiếp tục được củng cố và phát triển5. Các hoạt động đối ngoại với thanh
niên các tỉnh Savannakhet, Salavan tiếp tục được duy trì và có những nét đổi mới
như: tuyên dương 20 điển hình thanh niên Quảng Trị và Savannakhet trong công
tác tham gia giữ gìn đường biên giới hoà bình, hữu nghị; chỉ đạo, tạo điều kiện cho
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức thăm, khảo sát và mở rộng thị trường tại tỉnh
Savannakhet. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng hội nhập quốc tế,
các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin cho đoàn viên thanh niên về cơ hội

đương có website hoặc trang thanh niên trên website địa phương, đơn vị và 14/17 Đoàn cấp huyện và tương đương,
115 cơ sở Đoàn thành lập và sử dụng hiệu quả các chuyên trang của đơn vị trên facebook.
4
Tổ chức 95 hội thi cán bộ, công chức, viên chức với cải cách hành chính, xây dựng văn minh công sở; 476 hoạt
động thi đua lao động tiết kiệm, hiệu quả, hiến kế, đề xuất sáng kiến cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật với sự
tham gia của 110.097 lượt đoàn viên, thanh niên công nhân và lao động trẻ.
5
Triển khai Dự án Làng TNLN Hướng Hiệp với tổng vốn đầu tư trên 23 tỷ đồng. Tham mưu Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Dự án cầu giao thông nông thôn với tổng vốn đầu tư trên 12 tỷ đồng. Có 81 trí thức trẻ tham gia Dự án
“Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng giai đoạn 2010 - 2020” tại Đoàn
kinh tế Quốc phòng 337; 07 trí thức trẻ tham gia Dự án “600 trí thức trẻ tăng cường về làm Phó chủ tịch Ủy ban
nhân dân xã” tại huyện Đakrông.
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và thách thức, kinh nghiệm trong quá trình hội nhập quốc tế và sự hình thành của
cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).
2.2. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng phát triển
mạnh cả về quy mô, loại hình, số lượng, chất lượng, có sức lan tỏa sâu rộng trong
cộng đồng, được cấp ủy, chính quyền và xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Chiến dịch
tình nguyện Hè, tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện... tiếp tục được tổ chức
hiệu quả, đi vào chiều sâu theo hướng tập trung vào chủ đề, chủ điểm cụ thể, tổ
chức các đội hình chuyên sâu gắn với chuyên môn, sở trường của từng đối tượng
thanh niên, kết hợp chặt chẽ với các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện
thường xuyên. Trong 05 năm, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 14 chiến dịch tình
nguyện cấp tỉnh, 138 chiến dịch cấp huyện và 1.350 chiến dịch cấp cơ sở. Các
hoạt động tình nguyện theo chuyên đề được tổ chức thường xuyên với nội dung,
hình thức ngày càng đa dạng, phong phú mang lại hiệu quả xã hội cao với tổng giá
trị gần 08 tỷ đồng6. Các hoạt động tình nguyện đột xuất tham gia phòng chống,
khắc phục hậu quả thiên tai, khắc phục sự cố môi trường biển... được triển khai
kịp thời, nhạy bén, có ý nghĩa lớn về chính trị, kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội,
qua đó đã vận động, trao tặng 24.789 suất quà và hàng ngàn nhu yếu phẩm khác trị
giá trên 12,4 tỷ đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng. Hoạt động tình nguyện quốc tế
tại tỉnh Savannakhet được duy trì và nâng cao chất lượng với 05 chiến dịch tình
nguyện khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 13.750 người dân, tặng 3.600 suất quà
cho người dân và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá các hoạt
động gần 02 tỷ đồng.
2.3. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Các phong trào “Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh
niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng
tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”... đã tạo điều kiện, môi trường để
tuổi trẻ lực lượng vũ trang hăng hái rèn luyện, gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị và
trật tự an toàn xã hội.
Hoạt động tuyên truyền giáo dục ý thức quốc phòng an ninh, ý thức bảo vệ
chủ quyền biển đảo của Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Vì nghĩa tình biên giới,
hải đảo”, đặc biệt là các hoạt động, công trình, phần việc thanh niên hướng về
Cồn Cỏ, hướng về Biển Đông, Vì Trường Sa thân yêu... được tăng cường, thu hút
sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên7.

Trong đó, đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 39.443 lượt người với tổng trị giá 1,95 tỷ đồng; vận động
xây dựng 119 căn nhà nhân ái cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, 03 nhà bán trú, 01 thư viện, 02 điểm trường,
04 sân chơi cho học sinh miền núi; 34.187 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu thu được 24.394 đơn vị máu.
7
Tổ chức Liên hoan “Tiếng hát về biển, đảo” trong khối THPT; phối hợp Đài PTTH tỉnh tổ chức chương trình
truyền hình trực tiếp“Hướng về biển Đông thân yêu” và phát động cuộc vận động “Hướng về biển Đông” với số
tiền ủng hộ trên 01 tỷ đồng... Tổ chức tuyên truyền thu hút tuyển sinh nguồn nhân lực tham gia lực lượng hải quân
6
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Tích cực tham gia công tác tuyển quân, động viên thanh niên lên đường nhập
ngũ, góp phần đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm8, tập trung tổ chức tốt
các hoạt động thực hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đoàn kết
3 lực lượng” góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Phong
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tuổi trẻ tiếp tục được đẩy mạnh thông
qua việc củng cố, tăng cường các mô hình, đội hình thanh niên xung kích phòng
chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông9.
2.4. Xung kích lao đô ̣ng sáng ta ̣o, làm chủ khoa ho ̣c công nghê ̣
Các cấp bộ Đoàn đã có nhiều nỗ lực tăng cường định hướng, cổ vũ đoàn viên,
thanh niên đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” và các hoạt động sáng tạo, phát huy
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào học tập, công
tác, sản xuất và đời sống. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các sở, ngành tham
mưu đề xuất HĐND, UBND tỉnh ban hành chính sách bồi dưỡng, sử dụng và phát
huy tài năng trẻ, ban hành giải thưởng Tài năng trẻ tỉnh Quảng Trị. Phối hợp với các
đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức cuộc thi “Sáng tạo trẻ”, “Tin học
trẻ” trong thanh thiếu niên hàng năm, qua đó phát hiện, tôn vinh nhiều thanh thiếu
niên giàu ý tưởng sáng tạo, thanh thiếu niên xuất sắc trên các lĩnh vực, đặc biệt là
việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình học tập và công tác 10.
2.5. Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu
Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tốt các chương trình, hoạt động truyền thông
nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi
khí hậu cho thanh thiếu nhi. Các mô hình, đội hình, hoạt động bảo vệ môi trường,
ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai đa dạng, phong phú; huy động thanh
thiếu niên tham gia trồng và chăm sóc 12.500 cây xanh; đăng ký đảm nhận 185
tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; thành lập 124 đội
hình thanh niên xung kích thu gom rác thải trên địa bàn dân cư. Hoạt động “Ngày
Thứ 7 tình nguyện” và “Ngày Chủ nhật xanh” được tổ chức thường xuyên, đồng
loạt đã trở thành nét đẹp của tuổi trẻ có sức lan toả lớn trong xã hội, góp phần
nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong thanh thiếu nhi và nhân dân về bảo vệ
môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
3. Phong trào “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”
3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học

cho hơn 3.000 lượt học sinh các Trường THPT trên địa bàn tỉnh. Triển khai các công trình, phần việc, tặng quà cho
nhân dân, chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng
8
Có 3.730 đoàn viên, thanh niên lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà
cho các đơn vị lực lượng vũ trang và chiến sĩ mới với tổng trị giá trên 450 triệu đồng.
9
Xây dựng và duy trì 41 cổng trường ATGT với sự tham gia của 3.058 đoàn viên, thanh niên; tổ chức cho 1.570
lượt đoàn viên, thanh niên tham gia đảm bảo trật tự tại các điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn; xây dựng 01
bến đò ngang an toàn, thành lập 02 đội hình ứng cứu nhanh về tai nạn giao thông. Tổ chức được 1.150 buổi tuyên
truyền về an toàn giao thông thu hút 172.530 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.
10
Có 466 em tham gia Hội thi “Tin học trẻ” cấp tỉnh, 15 em tham gia Hội thi toàn quốc. Có 1.639 sản phẩm tham
gia, 127 sản phẩm đạt giải cuộc thi “Sáng tạo trẻ” cấp tỉnh, 03 sản phẩm đạt Giải Khuyến khích Trung ương.
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Các cấp bộ Đoàn đã tích cực, chủ động phối hợp ngành giáo dục tham gia
xây dựng môi trường học đường lành mạnh, xây dựng “Trường học thân thiện,
học sinh tích cực”, tổ chức chuỗi các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích đoàn viên,
thanh niên khối trường học thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học, đi đầu
trong xây dựng xã hội học tập11. Các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn
luyện”, “Khi tôi 18” được triển khai đa dạng, phong phú với nhiều hoạt động thiết
thực, ý nghĩa12.
Chủ động huy động các nguồn lực xã hội tổ chức có hiệu quả các hoạt động
khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến
trường như:“Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quảng Trị”, “Tiếp sức đến trường”,
“Thúng lúa khuyến học”, “Xe đạp giúp bạn đến trường”... Qua đó, kết nối vận
động 9,3 tỷ đồng tặng học bổng tiếp sức đến trường cho 1.851 em sinh viên có hoàn
cảnh khó khăn. Tổ chức 303 chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quảng Trị”,
định hướng học tập cho hơn 100.000 nghìn lượt học sinh, quyên góp kinh phí trao
hơn 5.000 suất học bổng với tổng trị giá gần 2,8 tỷ đồng. Phối hợp với Ngân hàng
chính sách xã hội hướng dẫn học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng học tập với tổng
dư nợ tín dụng học tập đạt trên 17,6 tỷ đồng.
3.2. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm
Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 183 buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp việc
làm cho gần 87.500 lượt đoàn viên, thanh niên học sinh, góp phần giúp các em
chọn ngành, nghề và trường thi phù hợp với khả năng và trình độ của bản thân.
Thường xuyên phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ sở dạy
nghề, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh... tổ chức các hoạt động
“Ngày hội nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên”, “Sàn giao dịch việc làm”, “Ngày
hội thanh niên trường học với nghề nghiệp, việc làm” tập huấn, đào tạo nghề theo
đơn đặt hàng và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương... Trong nhiệm
kỳ, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp tổ chức 507 hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm
và xuất khẩu lao động cho 23.750 đoàn viên, thanh niên; phối hợp đào tạo nghề
gắn với giải quyết việc làm cho 17.813 thanh niên, đặc biệt đã định hướng, tư vấn
chuyển đổi sinh kế cho 542 đoàn viên, thanh niên các xã ven biển. Các cơ sở Đoàn
trên địa bàn nông thôn tập trung tăng cường các hoạt động hướng dẫn thanh niên
xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, kinh tế hộ gia đình, CLB, tổ hợp
tác thanh niên phát triển kinh tế13… Các hoạt đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi

Tiêu biểu như: Văn Viết Đức (THPT thị xã Quảng Trị), Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng) vô địch cuộc
thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2015, 2017; Đặng Quỳnh Giao (THPT Chuyên Lê Qúy Đôn) giành cùng lúc học
bổng tại 3 trường Đại học ở Canada và Italia; Phạm Huy (THPT Thị xã Quảng Trị) đạt giải Ba cuộc thi Khoa học,
kỹ thuật quốc tế 2017 (Intel ISEF)...
12
95 Sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; 117 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”. 41/41 Trường
THPT trên địa bàn toàn tỉnh triển khai tốt phong trào “Khi tôi 18”.
13
Toàn tỉnh có 02 tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế; 657 mô hình kinh tế trong thanh niên cho thu nhập trên
50 triệu đồng/năm, trong đó có 432 mô hình cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, tiêu biểu như như mô hình nuôi
vịt biển và trồng cây dược liệu trên cát của đồng chí Nguyễn Giáp (Vĩnh Linh), mô hình trồng và sản xuất tinh bột
11
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nghiệp được đẩy mạnh, góp phần tạo khí thế mới cho đoàn viên, thanh niên về lập
thân, khởi nghiệp14. Công tác hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất kinh
doanh được đẩy mạnh, tổng dư nợ ủy thác Ngân hàng CSXH qua kênh Đoàn thanh
niên từ 66 tỷ đồng năm 2012 được nâng lên 188,3 tỷ đồng năm 2017; các cấp bộ
Đoàn đã định hướng cho thanh niên triển khai 39 dự án vay vốn theo chương trình
120 kênh Trung ương Đoàn với tổng dư nợ gần 1,1 tỷ đồng.
3.3. Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời
sống văn hóa tinh thần
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức đa dạng,
thường xuyên, rộng khắp, từng bước đáp ứng nhu cầu đời sống văn hoá tinh thần,
nâng cao sức khoẻ thể chất cho đoàn viên, thanh niên. Trong nhiệm kỳ, các cấp
bộ Đoàn đã tổ chức 3.545 hoạt động văn hóa, văn nghệ và 4.753 hoạt động thể
dục thể thao thu hút trên 360.689 lượt đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tham gia.
Các ngày hội tuổi trẻ tổ chức đồng loạt như “Ngày đoàn viên”, “Ngày hội thanh
niên”, “Ngày hội tôi yêu Tổ quốc tôi”... được đông đảo đoàn viên, thanh niên
đón nhận tích cực và hưởng ứng sôi nổi. Phát huy tốt vai trò xung kích của thanh
niên thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng gia
đình văn hóa, văn hoá học đường, văn minh công sở, bảo tồn và phát huy truyền
thống, các giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc, địa phương thông qua các mô hình
“Nói không với bia, rượu đêm trước đám cưới”, các hội thi về ẩm thực dân tộc,
tổ chức các gian hàng giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hoá địa phương tại các
hội trại tuổi trẻ...
Các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai các hoạt động chăm lo đời sống văn
hóa tinh thần cho thanh niên vùng sâu, vùng xa, thanh niên công nhân, thanh niên
dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo qua các chương trình “Ngày hội thanh niên
công nhân”, “Tháng Ba biên giới”, “Xuân biên giới - Tết nghĩa tình”, “Ngày hội
thanh niên các dân tộc thiểu số”... thu hút 10.493 lượt đoàn viên, thanh niên tham
gia. Công tác giáo dục, chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên, thanh niên;
phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội
trong thanh niên, đặc biệt là thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến ngày càng
được quan tâm.
3.4. Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội
Công tác đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển kỹ năng xã hội có sự phát
triển vượt bậc từ nhận thức của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên
đến số lượng, chất lượng hoạt động. Hệ thống các câu lạc bộ, đội, nhóm phát triển
kỹ năng xã hội từng bước được xác lập từ tỉnh đến cơ sở15. Trung tâm Hoạt động
nghệ của đồng chí Trần Minh Đức (Cam Lộ), mô hình sản xuất bún sạch Vạn Linh (Triệu Phong), mô hình trang
trại nuôi gà của đồng chí Trần Tấn Phát (Gio Linh)...
14
Phối hợp với Sở Công thương tổ chức Diễn đàn “Thanh niên khởi nghiệp với thương mại điện tử”; bảo trợ cho
CLB Kiến tạo trẻ Quảng Trị tổ chức chương trình thực tập sinh mùa hè, Hội thảo “Khi đam mê gặp nghề nghiệp”...
15
Thành lập 01 câu lạc bộ kỹ năng cấp tỉnh, 04 câu lạc bộ kỹ năng cấp huyện và 39 câu lạc bộ, đội, nhóm kỹ năng
cấp cơ sở.
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Thanh thiếu niên Quảng Trị, Nhà Thiếu nhi tỉnh và hệ thống Nhà Thiếu nhi cấp
huyện bước đầu phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình, tổ
chức các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho thanh, thiếu nhi tại các địa
phương, đơn vị. Các mô hình giáo dục kỹ năng xã hội “Học kỳ trong quân đội”,
“Trại huấn luyện kỹ năng”, “Học làm người có ích”... tiếp tục được duy trì, phát
triển, thu hút sự quan tâm của đông đảo thanh thiếu niên và được xã hội ghi nhận
đánh giá cao16.
4. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh
niên, xây dựng Hội LHTN
4.1. Công tác xây dựng Đoàn
Các cấp bộ Đoàn đã chủ động triển khai hệ thống các giải pháp phát triển
đoàn viên, triển khai có hiệu quả Chương trình Rèn luyện đoàn viên góp phần
nâng cao chất lượng chính trị, tính tiên phong, gương mẫu của người đoàn viên.
Công tác quản lý đoàn viên được quan tâm đầu tư và cơ bản đảm bảo yêu cầu đề
ra, nhiều đơn vị đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên.
Trong 5 năm, các cấp bộ Đoàn kết nạp được 50.563 đoàn viên; có 90,7 % cơ sở
Đoàn vững mạnh và khá, 95,2 % đoàn viên được xếp loại khá, xuất sắc.
Các cấp bộ Đoàn đã tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình, giải pháp
hiệu quả nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn như tăng cường
hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các cơ sở Đoàn; tổ chức các hoạt động theo
cụm Đoàn... Công tác xây dựng chi đoàn mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi
đoàn tiếp tục được quan tâm chú trọng thông qua việc duy trì, nâng cao chất lượng
Giải thưởng Bí thư chi đoàn xuất sắc17, tổ chức các hội nghị chuyên đề về xây
dựng chi đoàn mạnh, biên soạn tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, chương
trình “Nhịp cầu xây dựng chi đoàn vững mạnh”, mô hình “Tháng sinh hoạt chi
đoàn chủ điểm”... Nhiều chi đoàn đã chủ động gây dựng nguồn quỹ hoạt động từ
30 - 65 triệu đồng/năm. Công tác phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp
ngoài nhà nước được quan tâm, bước đầu đạt được một số kết quả tích cực; trong
nhiệm kỳ đã thành lập mới 10 cơ sở Đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước.
Công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, bố trí, sử dụng, luân chuyển, điều
động, bổ nhiệm cán bộ Đoàn được chú trọng và có những chuyển biến tích cực.
Theo đó, đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp cơ bản được trẻ hóa và chuẩn hóa theo Quy
chế cán bộ Đoàn, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác18. Quy mô, số
lượng, chất lượng các lớp bồi tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội ngày
càng được nâng cao, 100% cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp được trang bị kiến thức
Tổ chức 04 chương trình “Học kỳ trong quân đội” thu hút 425 em tham gia, 14 lớp “Học làm người có ích” thu
hút gần 1.000 em tham gia.
17
Trong nhiệm kỳ có 420 bí thư chi đoàn được trao tặng Giải thưởng Bí thư chi đoàn xuất sắc cấp tỉnh.
18
Tính đến tháng 6/2017, đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách toàn tỉnh có 153/222 đồng chí (68,9%) có trình độ Đại
học và sau Đại học, 14/222 đồng chí (6%) có trình độ cao cấp LLCT, 127/222 đồng chí (57, 2%) có trình độ trung
cấp LLCT. Độ tuổi trung bình của đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh là 33.75 tuổi, cấp huyện 30.87 tuổi,
cấp xã 29,6 tuổi.
16
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nghiệp vụ, kỹ năng trong công tác19. Chủ động kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy
đảm bảo Quy định số 282-QĐ/TW ngày 01/4/2015 của BCH Trung ương Đảng và
Đề án vị trí việc làm, Đề án tinh giảm biên chế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả
hoạt động của cơ quan chuyên trách Đoàn các cấp.
Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng triển khai, nội dung kiểm tra,
giám sát bám sát yêu cầu nhiệm vụ công tác; các cấp bộ Đoàn đã chủ động xây
dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát hàng năm và kế hoạch kiểm tra, giám
sát theo chuyên đề góp phần giải quyết kịp thời những khó khăn, phát sinh ở cơ
sở, phát hiện các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả20.
4.2. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng
Hội LHTN Việt Nam
Vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong tổ chức và hoạt động của Hội
LHTN Việt Nam các cấp được tăng cường, góp phần định hướng nội dung và tạo
điều kiện thuận lợi để củng cố, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt
trận đoàn kết tập hợp thanh niên21. Hoạt động của Hội LHTN Việt Nam không
ngừng được mở rộng về quy mô với nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa,
thiết thực, được xã hội ghi nhận, đánh giá cao như: chương trình “Tháng Ba biên
giới”,“Thắp sáng ước mơ hoàn lương”,“Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời
Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, “Hành trình vì sức khỏe người cao
tuổi”, “Ngày hội tuổi trẻ Quảng Trị hiến máu tình nguyện”... Các cấp bộ Hội đã
tích cực phát triển các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo nhu cầu, sở thích, chú trọng
tổ chức các hoạt động tiếp cận, hỗ trợ thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo,
thanh niên yếu thế, thanh niên công nhân... Các tổ chức thành viên tập thể trực
thuộc Hội LHTN Việt Nam tỉnh tiếp tục có bước phát triển, từng bước khẳng định
vai trò, vị trí của mình trong thanh niên và xã hội22.
5. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục
thiếu niên, nhi đồng
Các cấp bộ Đoàn đã tập trung nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của
Hội đồng Đội các cấp, chú trọng công tác tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ23, tham
mưu thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo động lực để đội ngũ cán bộ phụ trách
Đội phát huy tốt vai trò và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác phát
triển đội viên, bồi dưỡng đội viên lớn tuổi kết nạp Đoàn có nhiều chuyển biến tích
Tổ chức 96 lớp tập huấn nghiệp vụ Đoàn, Hội với hơn 9.200 lượt cán bộ Đoàn các cấp tham gia; phối hợp mở 01
lớp Trung cấp LLCT cho 69 cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp.
20
Đoàn cấp tỉnh đã tổ chức kiểm tra định kỳ 38 cuộc đối với cấp huyện, 78 cuộc đối với cấp cơ sở; kiểm tra giám
sát chuyên đề đối với cấp huyện 54 cuộc, đối với cấp cơ sở 104 cuộc.
21
Hiện nay, Hội LHTN Việt Nam tỉnh có 03 tổ chức thành viên tập thể, 09 UB Hội cấp huyện, 141 UB Hội cấp xã,
780 câu lạc bộ, tổ, đội nhóm thanh niên, 1.089 chi hội và 86.668 hội viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên thường
xuyên đạt gần 70%.
22
Hội Doanh nhân trẻ có 102 hội viên, Hội Thầy thuốc trẻ có 05 CLB Hội thầy thuốc trẻ trực thuộc với 750 hội
viên, Hội Sinh viên trường CĐSP Quảng Trị có 632 hội viên.
23
Tổ chức 39 lớp tập huấn cho 5.892 lượt giáo viên TPT Đội trên địa bàn toàn tỉnh, 01 hội thi Giáo viên TPT Đội
giỏi cấp tỉnh.
19
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cực. Trong nhiệm kỳ, đã có 33.569 nhi đồng được kết nạp vào tổ chức Đội, 13.494
đội viên được kết nạp Đoàn.
Các cấp bộ Đoàn, Đội đã tổ chức tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ
năng xã hội cho các em thiếu niên, nhi đồng thông qua các phong trào“Thiếu nhi
Quảng Trị thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác dạy”, “Nghìn việc tốt”,“Đọc và làm theo
báo Đội”, các mô hình “Thư viện xanh”,“Tiếng loa học tập”, “Dạy bơi miễn phí
cho học sinh”... Phong trào “Kế hoạch nhỏ” tiếp tục được triển khai hiệu quả, qua
đó xây dựng được nhiều công trình măng non có ý nghĩa thiết thực24. Tổ chức thành
công Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp và Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh
lần thứ VII, VIII; kịp thời biểu dương và nhân rộng các điển hình thiếu nhi học tập
tốt, rèn luyện tốt25. Chương trình "Rèn luyện Đội viên sửa đổi” được triển khai hiệu
quả, có nhiều đổi mới. Các cấp bộ Đoàn, Đội trong toàn tỉnh đã làm tốt công tác vận
động các nguồn lực xã hội thực hiện tốt công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em, qua đó
đã trao tặng trên 2.800 học bổng, gần 3.000 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn
cảnh khó khăn, 75 tủ sách học đường với tổng trị giá trên 2,6 tỷ đồng.
Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên Quảng Trị, Nhà Thiếu nhi tỉnh và các
Nhà Thiếu nhi cấp huyện đã có những nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động, phát
huy chức năng trung tâm hướng dẫn, bồi dưỡng phương pháp công tác Đội, cơ bản
đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, vui chơi rèn luyện cho thiếu nhi ở cơ sở.
6. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tốt các hoạt động tham gia đóng góp ý kiến xây
dựng, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; xây dựng chương trình hành động
thực hiện các nghị quyết của Đảng, vận động thanh niên thi đua thực hiện có hiệu
quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng, xây
dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Tích cực, chủ động tham gia tổng rà
soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Từng
bước tham gia có hiệu quả công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền,
giám sát phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ
Chính trị về việc ban hành 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-CT/TW,
ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành 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 quyền26.
Trong 5 năm toàn tỉnh thu được 395 tấn giấy vụn và 1.192.000 lon bia, thu được 1,3 tỉ đồng. Năm học 20132014, Hội đồng Đội tỉnh đã phát động trong toàn thể đội viên thiếu nhi phong trào trang bị và đọc sách “Măng Duy
Viên” gắn với việc xây dựng công trình đài tưởng niệm Hợp tác xã Măng non Duy viên tại xã Vĩnh Lâm, huyện
Vĩnh Linh với tổng kinh phí 120 triệu đồng. Phát hành được 13.080 cuốn sách “Măng Duy Viên”.
25
131 đội viên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh, 67 giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh; toàn tỉnh
có 456.000 lượt đội viên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp cơ sở.
26
Tổ chức 26 cuộc giám sát ở các cấp, tập trung vào việc thực hiện Chương trình hành động số 69 - CTHĐ/TU của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV, Chương trình phát triển thanh niên Quảng Trị giai đoạn 2012 - 2020, việc
24
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Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận
động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt
Nam”, nâng cao số lượng, chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét
kết nạp. Trong 5 năm, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu 9.963 đoàn viên ưu tú cho
Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 6.152 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ
của Đảng trên tổng số 9.322 đảng viên mới được kết nạp trong toàn Đảng bộ,
chiếm tỷ lệ 81%. Tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện và giới thiệu cho Đảng và hệ
thống chính trị nhiều cán bộ trẻ có chất lượng27.
7. Công tác tham mưu, chỉ đạo
Vai trò tham mưu của các cấp bộ Đoàn với cấp ủy ngày càng chủ động, hiệu
quả; công tác phối hợp với chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các
tổ chức kinh tế xã hội được thực hiện kiên trì, tích cực; công tác vận động các
nguồn lực xã hội hoá được đẩy mạnh và có bước phát triển vượt bậc, qua đó góp
phần tạo dựng các cơ chế chính sách thuận lợi, tăng cường các nguồn lực triển
khai thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong
nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã ký kết quy chế phối hợp công tác với UBND các
cấp; ký kết 12 chương trình kế hoạch phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị
cấp tỉnh; vận động hơn 60 tỷ đồng từ các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
để tổ chức các hoạt động.
Phương thức chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn các
cấp đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước khắc phục được tình trạng chỉ đạo dàn
trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm. Chủ trương tăng cường các hoạt động hướng về cơ
sở, nâng cao tính chủ động và mở rộng không gian sáng tạo cho cơ sở ngày càng
được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả tích cực. Các cấp bộ Đoàn tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin trong điều hành, chỉ đạo, đảm bảo thông tin nhanh, chính xác và
thống nhất. Công tác thi đua khen thưởng kịp thời, hướng tới nhiều đối tượng, ưu tiên
cán bộ đoàn viên, thanh niên ở cơ sở, thanh niên trực tiếp tham gia lao động, sản xuất,
góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong thanh niên28.
* Đánh giá chung: 05 năm qua, trong điều kiện kinh tế tỉnh nhà còn nhiều
khó khăn và các nguồn lực hoạt động hạn chế, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ
Đoàn các cấp những hạn chế nhất định, nhưng với nỗ lực của các cấp bộ Đoàn và
đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh, sự quan tâm, lãnh, chỉ
đạo, tạo điều kiện của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn; sự
quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dung cán bộ Đoàn theo Quy chế cán bộ Đoàn, Chương trình hành động số 13 CTHĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XVI...
27
Trong Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, số cấp uỷ viên trẻ ở cấp cơ sở là 612 đồng chí, cấp huyện 35
đồng chí, cấp tỉnh 03 đồng chí. Số cán bộ trẻ tham gia Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 2021: Quốc hội 02 đồng chí, HĐND tỉnh 01 đồng chí, HĐND huyện 40 đồng chí, HĐND xã 925 đồng chí. Có 33
cán bộ Đoàn, đoàn viên được theo học các lớp cao cấp chính trị, 273 cán bộ Đoàn, đoàn viên được theo học các lớp
trung cấp chính trị.
28
Trong nhiệm kỳ, có 05 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 134 tập thể, 167 cá nhân
được Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng; 762 tập thể, 981 cá nhân được BCH Tỉnh
đoàn khen thưởng.
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hỗ trợ, giúp đỡ phối hợp đầy trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn
xã hội, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả Nghị
quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI, tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn
diện trên các mặt công tác, thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà phát triển.
Với những nỗ lực trong đổi mới công tác điều hành, chỉ đạo, 18/21 nội dung thuộc
12 nhóm chỉ tiêu quan trọng do Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI đặt ra đã đạt và
vượt kế hoạch29. Các chủ trương công tác, phong trào hoạt động của Đoàn ngày
càng đi vào chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tiễn đời sống tuổi trẻ, được đông
đảo thanh thiếu nhi hưởng ứng tham gia, cấp uỷ, chính quyền và toàn xã hội ủng
hộ, ghi nhận và đánh giá cao. Uy tín và vị thế chính trị của tổ chức Đoàn trong
thanh thiếu nhi và xã hội tiếp tục được nâng lên. Tính tích cực chính trị - xã hội,
tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tiếp tục được khơi dậy và
phát huy, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương.
II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN
1. Khuyết điểm, hạn chế
- Phương thức giáo dục của Đoàn tuy đã có nhiều đổi mới song nhìn chung
còn chậm, không đồng đều giữa các khu vực, địa bàn, trong các đối tượng thanh
niên. Vai trò giáo dục, định hướng của Đoàn đối với thanh niên ngoài tổ chức
chưa rõ nét. Công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên và định
hướng, dẫn dắt thanh niên trước những xu hướng, trào lưu mới nhiều lúc, nhiều
nơi chưa kịp thời, xử lý các vấn đề phát sinh trong thanh niên có lúc còn lúng túng.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả chưa cao. Một bộ
phận thanh niên bị tác động bởi những vấn đề tiêu cực trong xã hội dẫn đến sự suy
thoái về nhận thức chính trị và đạo đức, lối sống; tình trạng vi phạm pháp luật, tệ
nạn xã hội trong thanh niên diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng30.
- Việc triển khai các phong trào thi đua ở một số tổ chức cơ sở Đoàn còn
mang tính hình thức, dàn trải, chưa được duy trì thường xuyên và có tính hệ thống,
quy mô, hiệu quả kinh tế - xã hội chưa cao; còn nặng về phát huy thanh niên, chưa
chú trọng các hoạt động chăm lo cho thanh niên. Công tác đồng hành về nghề
nghiệp việc làm, về phát triển kỹ năng xã hội mặc dù đã có nhiều nỗ lực, cố gắng
nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của thanh niên; việc xây dựng các
mô hình kinh tế trong thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp còn hạn chế31.
- Chất lượng tổ chức và hoạt động cơ sở Đoàn, chất lượng sinh hoạt chi đoàn,
nhất là khu vực địa bàn dân cư còn thấp. Công tác quản lý đoàn viên còn lỏng lẻo.
Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn - Hội trong doanh
nghiệp ngoài nhà nước vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu thực tiễn. Công tác nắm bắt,
Trong đó có 13 nội dung đạt kế hoạch, 05 nội dung vượt kế hoạch (có phụ lục đánh giá chi tiết kèm theo).
Hiện có trên 269 thanh thiếu niên trong độ tuổi 16-30 vi phạm pháp luật chiếm 75,9% tổng số đối tượng vi phạm
pháp luật, có 933 thanh thiếu niên nghiện ma tuý, chiếm 75.4% tổng số người nghiện có hồ sơ quản lý trong toàn
tỉnh (số liệu thống kê tính đến tháng 6 năm 2017).
31
Hiện nay thanh niên chưa có việc làm có trên 4.600 người, thanh niên chưa qua đào tạo nghề trên 1.400 người, hộ
nghèo trong thanh niên có trên 2.700 hộ (số liệu thống kê tính đến tháng 6/2017).
29
30
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kết nối và định hướng các đội hình tình nguyện, các tổ, đội, nhóm thanh niên
ngoài Đoàn, Hội còn hạn chế và gặp nhiều lúng túng. Quy mô, chất lượng các hoạt
động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chưa cao, nhất là việc
thực hiện công tác góp ý, giám sát, phản biện theo Quyết định 217, 218 của Bộ
Chính trị. Việc luân chuyển cán bộ Đoàn nhanh nhưng công tác quy hoạch, đào
tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức, thiếu
chủ động. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn theo Quyết định 1070QĐ/TWĐTN-HVTTNVN, ngày 25/02/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về
việc “Ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác
Đoàn, Hội, Đội” chưa được triển khai thực hiện trong các cấp bộ Đoàn. Công tác
kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt ở cấp tỉnh và
nhiều cơ sở còn chậm, kéo dài.
- Hoạt động Đội ở địa bàn dân cư, đặc biệt ở khu vực nông thôn và vùng sâu,
vùng xa còn hạn chế. Công tác đổi mới hoạt động và tham mưu cơ chế, chính
sách, đầu tư cho Nhà thiếu nhi cấp huyện chưa có chuyển biến rõ nét.
- Việc ban hành nghị quyết, chủ trương công tác của Đoàn chưa thực sự đổi
mới, một số nội dung chưa sát tình hình thực tế, tính khả thi không cao, công tác
chỉ đạo tổ chức thực hiện có lúc chưa quyết liệt. Tình trạng hành chính, hình thức
trong hoạt động của Đoàn ở một số nơi chưa được khắc phục triệt để. Tính hiệu
lực, hiệu quả trong điều hành chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn chưa cao.
2. Nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế
2.1. Nguyên nhân khách quan
- Đời sống kinh tế khó khăn; môi trường gia đình, nhà trường và xã hội có
những biểu hiện xuống cấp; những tác động mạnh mẽ của những mặt trái trong
quá trình hội nhập quốc tế và sự phát triển của internet và mạng xã hội; sự chống
phá của các thế lực thù địch đã ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp làm cản trở
những nỗ lực của tổ chức Đoàn trong công tác thu hút, tập hợp, vận động và giáo
dục thanh niên.
- Cấp ủy Đảng, chính quyền một số nơi chưa quan tâm đúng mức và thường
xuyên đối với công tác thanh niên; giữa nhận thức và sự quan tâm đầu tư thực tế cho
công tác thanh niên còn chưa tương xứng. Nguồn lực đầu tư cho công tác Đoàn và
phong trào thanh thiếu nhi còn hạn chế, trong khi đó khả năng huy động nguồn lực
của tổ chức Đoàn, Hội, Đội một số địa phương, đơn vị còn gặp nhiều khó khăn.
- Cơ chế, chính sách đặc thù riêng cho công tác Đoàn và cán bộ Đoàn còn
chưa rõ nét, phương thức tuyển dụng, cơ chế điều động, luân chuyển cán bộ Đoàn
còn nhiều bất cập.
2.2. Nguyên nhân chủ quan
- Một số khâu bất cập trong công tác Đoàn tồn tại trong thời gian dài đã được
chỉ ra nhưng việc nghiên cứu đề xuất và triển khai các giải pháp khắc phục còn
chậm và lúng túng. Công tác dự báo tình hình thanh niên và công tác thanh niên còn
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nhiều hạn chế dẫn đến một số chỉ tiêu của Nghị quyết và các chủ trương công tác
chưa bám sát thực tế, chưa gắn với chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội
của địa phương, chưa phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên.
- Đội ngũ cán bộ Đoàn nhiều nơi thiếu về số lượng, yếu về kỹ năng, nghiệp
vụ, tư duy và phương pháp công tác, chưa đáp ứng yêu cầu của công tác thanh niên
trong tình hình mới. Tác phong, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm, tính tiên
phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ Đoàn còn hạn chế, thiếu nhiệt tình,
tâm huyết với phong trào.
- Năng lực vận dụng, khai thác các cơ chế, chính sách dành cho thanh niên và
công tác thanh niên, năng lực 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
thiếu chủ động và chưa hiệu quả. Sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn với cấp uỷ cơ sở,
chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội ở một số nơi
thiếu chặt chẽ, chưa khai thác và phát huy hiệu quả các nguồn lực, điều kiện cho
công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
- Sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đóng vai trò quyết định đối với sự thành công
của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, ở đâu tổ chức Đoàn được cấp ủy
Đảng quan tâm ở đó công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hiệu quả, phát triển.
- Tập trung nâng cao năng lực hoạch định, tham mưu, chỉ đạo, phối hợp của
các cấp bộ Đoàn. Tăng cường tính chủ động, sáng tạo, kiên trì trong tham mưu cho
cấp uỷ; mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp với chính quyền,
các ban, ngành, đoàn thể để khai thác tối đa các nguồn lực xã hội phục vụ hoạt
động. Đổi mới và nâng cao chất lượng việc ban hành các chủ trương, chương trình
công tác của Đoàn đảm bảo tính khoa học, thiết thực và kịp thời; xác định khâu đột
phá theo từng thời điểm, địa bàn để tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng
điểm; tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, tăng cường tính chủ động, tạo không gian
sáng tạo cho cơ sở trong triển khai hoạt động.
- Làm tốt công tác dự báo, kịp thời nắm bắt tình hình, nhu cầu, nguyện vọng
của thanh niên, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, tập trung
khai thác tốt các sự kiện chính trị, hệ thống di tích lịch sử cách mạng phong phú,
đa dạng của địa phương, phát huy các kênh thông tin đại chúng, mạng xã hội để
thực hiện công tác giáo dục, tập hợp thanh thiếu nhi.
- Nhạy bén, linh hoạt, bám sát các nghị quyết, chủ trương của cấp uỷ, chính
quyền, nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự phát triển của thanh thiếu nhi để thiết
kế, tổ chức thực hiện các phong trào hành động cách mạng phù hợp với thực tiễn, nhu
cầu, lợi ích của tuổi trẻ và yêu cầu giáo dục thanh thiếu nhi qua thực tiễn hành động;
kết hợp hài hoà giữa phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên với đồng
hành, hỗ trợ thanh niên lập thân, khởi nghiệp, phát triển kỹ năng thực hành xã hội.

15

- Tập trung mọi nỗ lực để củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiêụ quả
hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn; chú trọng đầu tư cho công tác cán bộ Đoàn,
thực hiện đồng bộ, chủ động và khoa học trong công tác quy hoạch, tạo nguồn,
đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ Đoàn, Hội, Đội đáp ứng yêu cầu
thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời kỳ mới.
PHẦN THỨ HAI
MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG
TRÀO THANH THIẾU NHI NHIỆM KỲ 2017 - 2022
I. DỰ BÁO BỐI CẢNH TÌNH HÌNH TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC
ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI
Trong xu thế đổi mới, hội nhập phát triển toàn diện của quê hương, đất nước,
với lợi thế về địa chính trị và địa kinh tế là điểm đầu cầu hành lang kinh tế Đông
Tây, cửa ngõ hướng ra Biển Đông, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung,
có 02 cửa khẩu quốc tế La Lay và Lao Bảo, khu kinh tế Đông Nam được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt, triển khai... tình hình kinh tế xã hội Quảng Trị dự báo sẽ có
nhiều bước phát triển tích cực, mở ra nhiều cơ hội lớn cho thanh niên Quảng Trị.
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của thanh niên
trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Các chủ trương lớn về công
tác thanh niên của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tiếp tục được triển khai, cụ thể hoá, sự
quan tâm chăm lo, tạo điều kiện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đối
với thế hệ trẻ không ngừng được tăng cường. Đó sẽ là các yếu tố tạo thành nền tảng
vững chắc cho sự phát triển của thanh niên và công tác thanh niên trong những
năm tiếp theo. Thông điệp hành động, đổi mới mạnh mẽ của Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XVI và mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đưa Quảng Trị đạt trình độ phát
triển trung bình của cả nước đang tạo ra động lực và khí thế mới cho tuổi trẻ tỉnh
nhà thi đua rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo tình hình kinh tế xã hội đất nước và
tỉnh Quảng Trị tiếp tục còn có những khó khăn tác động đến thanh thiếu nhi. Tình
trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên;
sự chống phá, lôi kéo của các thế lực thù địch; diễn biến phức tạp của các loại hình
tội phạm và tệ nạn xã hội tiếp tục là những thách thức lớn đối với sự phát triển của
thanh niên và công tác thanh niên. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự phát
triển của công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại và mạng xã hội sẽ có những
tác động đa chiều đến việc đoàn kết, tập hợp, giáo dục, định hướng tư tưởng và
phát huy thanh thiếu nhi.
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Hiện nay, thanh niên Quảng Trị (từ 16-30 tuổi) có trên 121.900 người, chiếm
19,55% dân số và 34,9% lực lượng lao động toàn tỉnh32. Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tỉnh có 17 đơn vị Đoàn cấp huyện và tương đương; 441 cơ sở Đoàn (221
Đoàn cơ sở, 220 chi đoàn cơ sở); 2.377 chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở. Toàn tỉnh
có 48.159 đoàn viên33.
Theo dự báo, trong những năm tới tổng số thanh niên tiếp tục có xu hướng
giảm trong tương quan với tổng dân số toàn tỉnh; tỷ lệ thanh niên ở khu vực nông
thôn có chiều hướng giảm, tỷ lệ thanh niên khu vực thành thị có chiều hướng tăng.
Đại bộ phận thanh niên Quảng Trị luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có
hoài bão, ý chí, năng động, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác; sẵn sàng
cống hiến trí tuệ, sức trẻ vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Học tập, nghề
nghiệp, việc làm, thu nhập, vui chơi, giải trí tiếp tục là những nhu cầu cơ bản và
mối quan tâm hàng đầu của thanh thiếu nhi. Đặc biệt, khởi nghiệp và đổi mới sáng
tạo sẽ là nhu cầu bức thiết của thanh niên.
Tuy nhiên, do chịu sự tác động mặt trái của quá trình công nghiệp hóa, hiện
đại hóa và hội nhập quốc tế, thanh niên Quảng Trị còn bộc lộ những hạn chế. Một
bộ phận thanh niên có biểu hiện hoài nghi, phai nhạt lý tưởng; thiếu hụt kiến thức
lịch sử, văn hóa dân tộc; thờ ơ, vô cảm, thích phê phán trước các vấn đề xã hội, ích
kỷ, thực dụng, thiếu ý thức xây dựng; tỷ lệ thanh niên vi phạm pháp luật, sa vào
các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma tuý có xu hướng gia tăng gây nhiều bức
xúc và làm giảm niềm tin của xã hội đối với thanh niên. Trình độ chuyên môn, kỹ
năng xã hội của thanh niên tuy đã được nâng cao nhưng chưa đáp ứng yêu cầu
thực tiễn. Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm vẫn là áp lực lớn nhất đối với
thanh niên và công tác thanh niên.
Những tác động đa diện, đa chiều từ đời sống xã hội làm cho tình hình thanh
thiếu nhi tiếp tục có sự đan xen giữa mặt tích cực và tiêu cực, trong đó yếu tố tích
cực giữ vai trò chủ đạo, quyết định chiều hướng phát triển của thanh thiếu nhi
trong nhiệm kỳ tới.
II. 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
Số liệu tính đến tháng 6/2017, trong đó, thanh niên nông thôn có trên 85.800 người, thanh niên đô thị có trên
36.000 người.
33
Trong đó đoàn viên khối địa bàn dân cư có 19.522 đoàn viên; khối trường học có 20.548 đoàn viên; khối CNVC
– LĐ có 3.311 đoàn viên, khối lực lượng vũ trang có 2.341 đoàn viên, khối doanh nghiệp nhà nước có 1.789 đoàn
viên, doanh nghiệp ngoài nhà nước có 648 đoàn viên.
32
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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.

III. CÁC CHỈ TIÊU, ĐỀ ÁN TRỌNG TÂM
1. Các chỉ tiêu chủ yếu
1.1. 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.
1.2. 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.
1.3. 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 01 mô hình tư vấn giúp
đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế.
1.4. 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.
1.5. 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.
1.6. 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.
1.7. 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.
1.8. 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.
1.9. 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.
1.10. 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.
2. Các chương trình, đề án, lĩnh vực trọng tâm mang tính đột phá
2.1. 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.
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- 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”.
2.2 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.
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO
THANH THIẾU NHI NHIỆM KỲ 2017 - 2022
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục
Tăng cường công tác quán triệt, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của các
cấp bộ Đoàn về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá
cho thế hệ trẻ; triển khai có hiệu quả Chương trình hành động 13 - CTr/TU ngày
15/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Kế hoạch 162 - KH/TĐTN TG ngày 15/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khoá XI thực hiện Chỉ thị số
42 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống
văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”.
Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Coi trọng công tác
tuyên truyền, học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các
nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương của
Đoàn, 6 bài học lý luận chính trị. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng
dư luận trong thanh niên thông qua mạng lưới báo cáo viên, lực lượng cốt cán chính trị,
cộng tác viên dư luận xã hội do Đoàn quản lý. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 26KH/TU ngày 21/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc đẩy mạnh đấu tranh
chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư
tưởng văn hóa và đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên internet”, qua đó giúp
đoàn viên, thanh niên tích cực, chủ động trong nhận diện, đấu tranh chống lại âm mưu
“Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đấu tranh chống các
luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc trên mạng internet, mạng xã hội.
Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi gắn với
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai
thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về
"Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và
Chỉ thị 01 - CT/TWĐTN - TG ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương
Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ
Đoàn”, xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
là việc làm thường xuyên, liên tục với nội dung đột phá là xây dựng lề lối, tác
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phong cán bộ Đoàn. Tăng cường phát hiện, tuyên dương, nhân rộng các điển hình
thanh niên tiên tiến, thanh niên sống đẹp, sống có ích, cán bộ Đoàn, Hội, Đội tiêu
biểu làm nòng cốt cổ vũ, định hướng đoàn viên, thanh niên tích cực rèn luyện,
trau dồi lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; tiếp tục tổ chức có hiệu
quả chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quảng Trị”; đồng thời, chủ động
trong phê bình, đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực, nhận thức lệch lạc
trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, bài trừ các tệ nạn xã hội.
Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt
truyền thống gắn với dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của quê
hương, đất nước nhằm giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho
thanh thiếu nhi. Tiếp tục duy trì các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và “Lễ thắp
nến tri ân các anh hùng liệt sỹ” tổ chức đồng loạt trên 72 Nghĩa trang liệt sỹ vào
tối 26/7 hàng năm. Tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống, lịch sử địa
phương thông qua các hình thức như: sinh hoạt truyền thống; hội thi tìm hiểu;
hành trình về nguồn; giao lưu, gặp gỡ với các nhân chứng lịch sử; lễ kết nạp đoàn
viên, lễ chào cờ tại các di tích lịch sử; đảm nhận xây dựng, tu sửa các công trình
tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, các địa chỉ đỏ; đăng ký chăm sóc thường xuyên
những người có công với cách mạng...
Triển khai các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình
thành thói quen “Sống và làm việc theo pháp luật” trong đoàn viên, thanh niên.
Trong đó tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phòng,
chống ma tuý trong thanh thiếu niên, xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng
chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên. Phối hợp với các ngành trong
giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn dân cư, phấn
đấu 100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn mỗi năm giúp đỡ, hỗ trợ, cảm hoá
được ít nhất 1 thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ. Ứng dụng công nghệ thông tin
trong triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ưu tiên
các hình thức tổ chức thi tìm hiểu, tuyên truyền trực tuyến.
Tăng cường sử dụng các loại hình văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, phát
huy hiệu quả các thiết chế văn hoá do Đoàn quản lý và hưởng lợi để tuyên truyền,
giáo dục và tập hợp, định hướng thanh thiếu nhi. Đầu tư nâng cao chất lượng
tuyên truyền của các phương tiện thông tin tuyên truyền của Đoàn các cấp, chủ
động phối hợp với các cơ quan báo chí, đẩy mạnh sử dụng mạng xã hội và các
phương tiện truyền thông hiện đại trong công tác tuyên truyền, giáo dục.
Kịp thời giáo dục, thông tin tình hình quốc tế, các vấn đề đối ngoại, hội nhập
quốc tế cho thanh niên. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đối ngoại thanh
niên của Đoàn, trọng tâm là đổi mới nội dung, hình thức các hoạt động hợp tác
giữa Đoàn thanh niên 03 tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) - Savanakhet - Salavan (Lào).
2. Tổ chức các phong trào phát huy vai trò của thanh niên trong xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc
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2.1 Phong trào Thanh niên tình nguyện
Tiếp tục phát triển các hoạt động tình nguyện cả về chất lượng và quy mô, đa
dạng hóa các loại hình tình nguyện, các cấp bộ Đoàn cần tập trung vào 05 nội
dung trọng tâm sau:
Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, tập trung hỗ trợ thanh niên
nông thôn phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình trang trại, gia trại trẻ, tổ hợp tác,
hợp tác xã thanh niên; tham gia xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn;
bảo vệ môi trường, an ninh trật tự khu vực nông thôn. Triển khai hiệu quả Đề án
xây dựng công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” giai đoạn 2016 - 2020. Phát
động chương trình "Tuổi trẻ Quảng Trị tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp và
phát triển sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao”, đẩy mạnh các hoạt động khuyến
khích thanh niên xung kích đi đầu phát triển “6 cây - 2 con chủ lực” trong ngành
nông nghiệp của tỉnh, vận động thanh niên tích cực 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, chất lượng cao; góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 04 –
NQ/TU của Tỉnh uỷ ngày 20/4/2017 "về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh
Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025”.
Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh, tổ chức cho đoàn viên,
thanh niên tham gia xây dựng cảnh quan môi trường đô thị; nhân rộng các mô
hình, hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh
trật tự; xây dựng tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”,
bảng quảng cáo rao vặt miễn phí, đường hoa thanh niên...
Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường tổ
chức cho đoàn viên, thanh niên xung kích tham gia trồng và bảo vệ rừng; bảo vệ
nguồn nước, bảo vê ̣ dòng sông quê hương; vệ sinh môi trường nông thôn, đô thị;
triển khai có hiệu quả chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, ứng du ̣ng mô hình
"Kinh tế xanh”, "Văn phòng xanh” thân thiêṇ với môi trường trong các cơ quan,
doanh nghiệp; tham gia phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.
Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh các hoạt
động nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho thanh thiếu
nhi và nhân dân; duy trì và phát triển các mô hình tham gia đảm bảo trật tự an toàn
giao thông.
Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất
lượng các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, phát
huy có hiệu quả các chiến dịch “Hành quân xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ
hồng”, “Mùa hè xanh”, “Chiến dịch tình nguyện quốc tế tại các tỉnh
Savannakhet, Salavan”; chương trình “Tiếp sức đến trường”, “Tiếp sức mùa
thi”,“Tiếp sức thanh niên công nhân và lao động trẻ”, “Hiến máu tình nguyện”,
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“Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Đền ơn đáp nghĩa”,
"Uống nước nhớ nguồn”, “Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí”...
2.2. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo
Phát động phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" trên các đối tượng, lĩnh vực với 4
nội dung trọng tâm:
Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh các hoạt động trau
dồi tư duy sáng tạo, tư duy tự học, phương pháp nghiên cứu khoa học cho thanh
niên trường học; khuyến khích đoàn viên, thanh niên trường học đề xuất các sáng
kiến, sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng
học tập.
Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh, tập trung phát triển các hoạt
động hướng dẫn, khuyến khích đoàn viên, thanh niên tiên phong trong nghiên cứu,
ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào lao động, sản
xuất, kinh doanh, đề xuất sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ, góp
phần đổi mới kiểu dáng, mẫu mã, thương hiệu, nâng cao năng suất, chất lượng sản
phẩm. Tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tổ
chức hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, đưa các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của
thanh niên ứng dụng vào thực tế.
Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân, tăng cường các hoạt động cỗ vũ
đoàn viên, thanh niên công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đề xuất các sáng
kiến cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả làm việc, chất lượng công việc, tiếp
tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ xung kích tham gia cải cách hành
chính”; đổi mới tư duy, phong cách, tác phong lề lối làm việc, phục vụ nhân dân;
đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện các chương trình, dự án, công trình,
phần việc sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng
vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, lĩnh vực mới, khó.
Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt, quan tâm tổ chức các hoạt động tạo môi
trường khuyến khích đoàn viên, thanh niên đề xuất các sáng kiến, giải pháp hữu
ích phục vụ xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày của chính
đoàn viên, thanh niên và của cộng đồng. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng
cuộc thi “Sáng tạo trẻ”, “Tin học trẻ”, “Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ” và các hình thức
tuyên dương, liên hoan sáng tạo trẻ ở các cấp nhằm tôn vinh, biểu dương các ý
tưởng, công trình, sản phẩm sáng tạo trong thanh thiếu nhi; hằng năm tổ chức
tuyên dương các gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực.
2.3. Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc
Đẩy mạnh các hoạt động phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ
Tổ quốc với 4 nội dung trọng tâm:
Xung kích trong tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an
ninh, tăng cường phối hợp Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh và các ngành
chức năng tăng cường giáo dục cho thanh niên về chủ quyền biên giới, biển đảo
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của Tổ quốc, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, ý thức cảnh giác cách mạng. Phát huy vai
trò xung kích của đoàn viên, thanh niên tích cực đấu tranh, ngăn chặn những luận
điệu sai trái và âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, đặc biệt trên internet,
mạng xã hội.
Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng
về biên giới, hải đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Đẩy mạnh các hoạt
động hưởng ứng cuộc vận động “Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Hành trình
tuổi trẻ vì Cồn Cỏ thân yêu”. Chủ động tham mưu đảm nhận thực hiện các công
trình, phần việc thanh niên, các chương trình, dự án kinh tế - xã hội gắn với đảm
bảo quốc phòng - an ninh vùng biên giới, hải đảo; tiếp tục phát huy hiệu quả mô
hình “Đội hình gìn giữ đường biên, cột mốc” dọc tuyến biên giới với nước bạn
Lào; xây dựng, củng cố và phát huy vai trò của Tổng đội thanh niên xung phong và
các làng Thanh niên lập nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn chiến
lược, trọng điểm. 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.
Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng
bước hiện đại. Phát triển sâu rộng phong trào “Thanh niên Quân đội vươn tới
những đỉnh cao”, “Tuổi trẻ Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ
dạy” trong thanh niên lực lượng vũ trang. Động viên thanh niên lực lượng vũ trang
hăng hái rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt trong thực hiện
nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tích cực học tập,
huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng lực lượng
vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tăng cường tuyên truyền, vận
động thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, trong đó chú trọng đến
thanh niên có trình độ Cao đẳng, Đại học.
Xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, triển khai
tốt các hoạt động vận động thanh niên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc; nhân rộng các đội hình thanh niên xung kích tham gia phòng
chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các mô hình phòng chống ma tuý trong
thanh thiếu niên. Nâng cao chất lượng các hoạt động “Đoàn kết 3 lực lượng”34.
Nhân rộng các mô hình kết nghĩa, phối hợp công tác giữa các tổ chức Đoàn trong
lực lượng vũ trang với tổ chức Đoàn địa bàn dân cư, trường học.
3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên
3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập
Tổ chức sâu rộng trong thanh niên trường học các phong trào thi đua dạy tốt,
học tốt, nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn
nhân lực trẻ chất lượng cao. Tiếp tục phát triển các câu lạc bộ học thuật, sân chơi,
hội thi, diễn đàn giúp học sinh, sinh viên tự trang bị phương pháp học tập, nghiên
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Thanh niên lực lượng vũ trang, trường học và địa bàn dân cư.

23

cứu khoa học, hình thành kỹ năng tư duy độc lập, sáng tạo, tham gia xây dựng môi
trường giáo dục thân thiện, lành mạnh.
Đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, tăng cường huy động các
nguồn lực xã hội hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học
tốt, vận động, giúp đỡ học sinh bỏ học tiếp tục đến trường.
Tập trung đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, cập nhật kiến thức giúp thanh
thiếu nhi tiếp cận các thành tựu và xu hướng phát triển của cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ 4, khuyến khích thanh niên học tập, tiếp thu khoa học công nghệ
tiên tiến ứng dụng vào học tập, công tác, sản xuất và đời sống. Chú trọng phát
triển các loại hình câu lạc bộ, hội thi về ngoại ngữ, công nghệ thông tin nhằm thúc
đẩy phong trào học tập ngoại ngữ, tin học trong thanh niên.
3.2. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp
Tập trung định hướng, tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên kịp thời nắm
bắt các chủ trương phát triển kinh tế của tỉnh và các địa phương, đặc biệt là những
cơ hội lập nghiệp, khởi nghiệp trên Hành lang kinh tế Đông - Tây, Khu kinh tế
Đông Nam, Khu công nghiệp Nam Đông Hà, Quán Ngang, Khu du lịch biển Cửa
Việt - Cửa Tùng - đảo Cồn Cỏ; các ngành, lĩnh vực định hướng kinh tế mũi nhọn,
đột phá như kinh tế du lịch, kinh tế biển, công nghiệp năng lượng, dệt may, chế
biến nông, lâm, thuỷ sản... Từ đó, tư vấn, hỗ trợ thanh niên chọn học ngành nghề
phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường lao động, góp phần chuẩn bị nguồn
lao động trẻ có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của tỉnh.
Triển khai có hiệu quả Chương trình “Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn
2016 - 2021”,“Hỗ trợ thanh niên nắm bắt, tiếp cận cuộc cánh mạng công nghiệp
lần thứ 4 và lập nghiệp, khởi nghiệp”. Phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên
cứu đề xuất với lãnh đạo tỉnh cho phép thành lập Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi
nghiệp và tăng cường các hoạt động tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ triển khai các ý
tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên; tư vấn, hỗ trợ thông tin, kiến thức,
kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp. Phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ Quốc gia
giải quyết việc làm qua kênh Trung ương Đoàn; tăng cường huy động nguồn vốn
vay qua Ngân hàng chính sách xã hội và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ
thanh niên vay vốn lập nghiệp, khởi nghiệp. Phát triển các mô hình hỗ trợ thanh
niên khởi sự doanh nghiệp; tập trung hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp
trong thanh niên nông thôn, đặc biệt là các dự án khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo,
ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Hỗ trợ và nhân rộng các mô hình
thanh niên làm kinh tế giỏi, trang trại trẻ, tổ hợp tác, hợp tác xã của thanh niên.
Phối hợp ngành giáo dục đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp, thực hiện
công tác phân luồng học sinh, tư vấn, hướng nghiệp từ bậc trung học cơ sở, trung
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học phổ thông. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với ngành Lao động, Thương
binh và Xã hội, các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan trong lĩnh vực dạy nghề,
giới thiệu việc làm, giảm số hộ nghèo trong thanh niên. Tập trung đẩy mạnh công
tác tư vấn, hỗ trợ thanh niên tham gia xuất khẩu lao động; quan tâm, giúp đỡ thanh
niên chậm tiến, lầm lỡ, thanh niên khuyết tật được học nghề, có việc làm ổn định
để hòa nhập cộng đồng.
3.3. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong
cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần
Xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt và các câu lạc bộ kỹ năng xã hội ở các
cấp. Đa dạng hoá các hoạt động phát triển kỹ năng xã hội cho thanh niên, tiếp tục
mở rộng và nâng cao chất lượng các mô hình giáo dục kỹ năng có hiệu quả như
“Học kỳ quân đội”, “Học từ thiên nhiên”, “Học làm người có ích”...
Đẩy mạnh tổ chức các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể
thao quần chúng ở cơ sở; quan tâm chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh
niên, đặc biệt là thanh niên yếu thế, thanh niên nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng
miền núi, khó khăn, thanh niên công nhân, thanh niên lao động tự do.
Tăng cường các 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; đẩy mạnh các
hoạt động tuyên truyền, xây dựng và hình thành văn hóa đọc trong thanh niên.
Tham mưu công tác quy hoạch, cơ chế, chính sách khuyến khích các lực
lượng xã hội đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn
hoá, thể thao, cơ sở vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh niên.
4. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh
niên, xây dựng Hội LHTN
4.1. Công tác xây dựng Đoàn
Xây dựng Đoàn vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong nhiệm kỳ,
trong đó nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đội ngũ cán bộ Đoàn là khâu đột
phá, lấy chất lượng cơ sở là trung tâm, chất lượng cán bộ là then chốt, tăng cường
đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực nông thôn, doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đoàn viên mới, tiếp tục triển khai đồng
bộ Chương trình Rèn luyện đoàn viên trong các cấp bộ Đoàn. Thực hiện tốt chủ
trương “1 + 1” đối với đoàn viên35 nhằm phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của
đoàn viên trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên. Chấn chỉnh công tác quản lý
hồ sơ, sổ sách Đoàn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác và

35

Mỗi đoàn viên vận động, thu hút ít nhất 1 thanh niên thường xuyên tham gia Đoàn, Hội.
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quản lý đoàn viên, đoàn vụ. Thường xuyên làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.
Xây dựng và triển khai các giải pháp có tính đột phá trong nâng cao chất
lượng cơ sở Đoàn. Tập trung chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn “3 chủ
động”36. Kiên trì các giải pháp xây dựng “Chi đoàn mạnh”, đổi mới nội dung sinh
hoạt chi đoàn theo chủ đề, chủ điểm. Tổ chức khảo sát, đánh giá sát tình hình tổ
chức và hoạt động của cơ sở Đoàn địa bàn dân cư và ban hành Nghị quyết chuyên
đề về củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Đoàn khối địa bàn dân
cư. Tăng cường phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà
nước có đủ điều kiện.
Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có chất lượng, có khả năng tập hợp
thanh thiếu nhi vào các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội. Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn
làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, chủ động trong việc tạo nguồn, gắn với công
tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, Hội, Đội theo tiêu chuẩn
của Quy chế cán bộ Đoàn. Xây dựng đề án luân chuyển cán bộ Đoàn trong diện
quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt đi cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thực tế. Đa dạng
hóa nguồn cán bộ đầu vào của các cấp bộ Đoàn, ưu tiên tạo nguồn cán bộ Đoàn từ
sinh viên xuất sắc, có tố chất, kỹ năng thanh vận, cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản,
chính quy, được trưởng thành trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở
cơ sở. Thực hiện chế độ cập nhật kiến thức định kỳ, bắt buộc cho cán bộ Đoàn
theo các chức danh trên cơ sở Quyết định 1070 - QĐ/TWĐTN - HVTTTNVN
ngày 25/2/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Xây dựng tổ chức bộ máy tổ
chức Đoàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo đúng Đề án vị trí việc làm, Đề
án tinh giảm biên chế. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém của một bộ
phận cán bộ Đoàn hiện nay về kỹ năng nghiệp vụ. Thực hiện hiệu quả chủ trương
“1 + 2” đối với cán bộ Đoàn37.
Nâng cao chất lượng các đợt kiểm tra, giám sát định kỳ, chuyên đề. Tập trung
xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở các cấp bộ Đoàn. Tăng
cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên.
4.2 Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng
Hội LHTN
Đẩy mạnh công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng và phát triển Hội
LHTN Việt Nam tỉnh và các thành viên tập thể của Hội phát triển vững mạnh, thể
Chủ động nắm bắt tình hình thanh thiếu nhi; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động
tham mưu với cấp uỷ đảng, phối hợp với các tổ chức liên quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
37
Cán bộ Đoàn cấp tỉnh và cấp huyện 1 năm tối thiểu có 2 tháng công tác tại cơ sở.
36
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hiện rõ vai trò, đặc thù của tổ chức Hội, đồng thời đảm bảo tính nòng cốt chính trị
của tổ chức Đoàn.
Nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức đoàn kết, tập hợp thanh niên, từng
bước chuyển đổi hình thức sinh hoạt chi hội theo địa giới hành chính sang mô hình
CLB, tổ, đội, nhóm theo sở thích, nghề nghiệp. Tăng cường tập hợp và hỗ trợ
thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên
tín đồ tôn giáo, thanh niên các khu công nghiệp, các doanh nghiệp khu vực ngoài
nhà nước, thanh niên trên địa bàn dân cư. Tập trung xây dựng và nhân rộng các
mô hình tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế trên địa bàn nông thôn, đô thị.
Xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán của Đoàn - Hội trong các vùng đồng bào dân tộc
thiểu số, tôn giáo, vùng đặc thù để vận động, tập hợp thanh niên.
5. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục
thiếu niên, nhi đồng
Chỉ đạo, hướng dẫn Hội đồng Đội các cấp thực hiện có hiệu quả phong trào
“Thiếu nhi Quảng Trị thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi
đồng”, “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”, Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi
trẻ Quảng Trị”... Đổi mới phương thức sinh hoạt Đội, hoạt động thiếu nhi phù hợp
với các loại hình trường, lớp và địa bàn dân cư, tâm lý, nhu cầu, nguyện vọng
chính đáng của thiếu niên, nhi đồng. Chỉ đạo các cơ sở Đội tiếp tục triển khai thực
hiện có hiệu quả Chương trình “Rèn luyện đội viên” trong thời kỳ mới. Thực hiện
có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội
và cán bộ phụ trách công tác thiếu nhi theo chức danh, tham mưu thực hiện cơ
chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác phụ trách Đội các cấp, đặc
biệt là đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.
Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu" trong các cấp bộ
Đoàn, tích cực vận động các nguồn lực xã hội chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu
nhi, giúp đỡ trẻ em đặc biệt khó khăn và con em gia đình chính sách. Chỉ đạo tốt
hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu giữa các cơ sở Đoàn - Hội - Đội ở vùng đồng bằng
với các Liên đội ở vùng khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, vùng
sâu, vùng xa, vùng biển. Tăng cường trang bị cho thiếu nhi kỹ năng phòng chống
xâm hại trẻ em, đồng thời hỗ trợ về mặt pháp luật, tinh thần và vật chất đối với trẻ
em bị xâm hại, trẻ em lang thang, trẻ em mồ côi, tàn tật. Đẩy mạnh các hoạt động
phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em, phối hợp xây dựng và nhân
rộng các mô hình phổ cập bơi miễn phí cho trẻ em.
Tham mưu xây dựng và phát triển hệ thống Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt
động Thanh thiếu nhi, các điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi ở cấp huyện và cấp
cơ sở. Tăng cường tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cơ chế, chính sách để
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hoàn thiện tổ chức bộ máy, thiết chế, trang bị cơ sở vật chất; tập trung củng cố,
nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, hệ thống
nhà thiếu nhi các cấp. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã
hội để xây dựng các công trình vui chơi, giải trí dành cho thiếu nhi dân tộc thiểu
số, vùng sâu, vùng xa, vùng biển, vùng khó khăn.
6. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Chủ động, sáng tạo, kiên trì tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền các
chủ trương, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên. Nâng cao hiệu
quả quy chế phối hợp giữa Đoàn Thanh niên và chính quyền các cấp, các chương
trình đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với thanh niên, làm việc với tổ
chức Đoàn. Chủ động tham mưu cho HĐND, UBND các cấp trong tỉnh ban hành
các chủ trương, chính sách và thực hiện có hiệu quả Luật Thanh niên và Chương
trình phát triển thanh niên Quảng Trị giai đoạn 2012 - 2020; Chương trình hành
động 69 - CTHĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV thực hiện Nghị
quyết 25 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 hoá, hiện đại
hoá”. Phối hợp và triển khai có hiệu quả các chương trình, nghị quyết liên tịch với
các sở, ngành, các tổ chức kinh tế, xã hội trong giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và
phát huy thanh niên. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giám sát và
phản biện xã hội của các cấp bộ Đoàn.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn
đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, trong đó đặc biệt quan tâm
đến việc phát triển đảng trong đoàn viên ở địa bàn dân cư, thanh niên trong các
doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tăng cường bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ có chất
lượng bổ sung cho cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp.
7. Công tác tham mưu, chỉ đạo
Nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo tinh gọn, hoạt
động có hiệu quả; tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các đơn
vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh đoàn. Đổi mới phương thức trong công tác chỉ đạo và
tổ chức các hoạt động của Đoàn, trong đó tập trung hướng về cơ sở, tăng cường
tính chủ động, mở rộng không gian sáng tạo cho cơ sở.
Tăng cường các đợt chỉ đạo theo chiến dịch, đợt hoạt động cao điểm, chú
trọng đến chất lượng, chiều sâu của các phong trào. Đổi mới triệt để việc ban hành
và tổ chức thực hiện các chủ trương công tác của các cấp bộ Đoàn.
Triển khai Chương trình "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong
hoạt động Đoàn, Hội, Đội”, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động chỉ đạo, điều hành, hạn chế tối đa các thủ tục hành chính hóa trong Đoàn.
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Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo, triển khai xây dựng
cơ sở dữ liệu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các cấp. Thực hiện tốt
công tác thi đua khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong
triển khai thực hiện các phong trào thi đua, công trình, phần việc thanh niên, kịp
thời động viên, khích lệ, thúc đẩy phong trào phát triển.
*
*

*

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XII là Đại
hội của sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng hành với thanh niên trên con
đường lập thân, khởi nghiệp, xung kích vì sự phát triển của quê hương, vì tương
lai tươi sáng của tuổi trẻ. Tại Đại hội này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng
Trị khẳng định quyết tâm khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, phát huy sức
mạnh của các tầng lớp thanh thiếu nhi, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của
công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới. Đại hội kêu gọi
toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà đồng lòng, đồng sức, nêu cao
tinh thần “Đoàn kết - sáng tạo - xung kích - tình nguyện” của tuổi trẻ, nắm bắt
thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh
thiếu nhi tỉnh Quảng Trị phát triển bền vững, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền
và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương Quảng Trị giàu đẹp, văn minh.
BCH TỈNH ĐOÀN QUẢNG TRỊ KHÓA XI
NHIỆM KỲ 2012 -2017
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