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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Nhằm phục vụ tốt đợt học tập, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 trong 

cán bộ, hội viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ban Thư ký Ủy ban Hội 

tỉnh ban hành tài liệu: “Hỏi – Đáp những nội dung cơ bản về Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024”.  

Tài liệu được biên soạn dưới dạng hỏi - đáp, sử dụng cho việc học tập, phổ 

biến, tuyên truyền Nghị quyết trong cán bộ, hội viên, thanh niên. Mong rằng các tổ 

chức cơ sở Hội và thanh niên trong tỉnh sử dụng có hiệu quả tài liệu này, sớm đưa 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ XI vào 

thực tiễn. 

 

BAN THƯ KÝ ỦY BAN HỘI TỈNH KIÊN GIANG 
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TÀI LIỆU HỎI – ĐÁP 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH KIÊN GIANG 

LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2019-2024 

 

Câu 1: Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm 

kỳ 2019-2024 diễn ra khi nào, ở đâu? 

Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-

2024 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 10 năm 2019. Tại Hội trường Tỉnh ủy 

Kiên Giang. 

 

Câu 2: Có bao nhiêu đại biểu tham dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh 

Kiên Giang lần thứ XI? Cơ cấu thành phần như thế nào? 

Tham dự Đại hội có 250 đại biểu chính thức là những cán bộ hội viên, thanh 

niên tiêu biểu trên các lĩnh vực đại diện cho niềm tin, ý chí, nguyện vọng của hơn 

77.000 hội viên trong toàn tỉnh và hơn 312.000 thanh niên về dự. Trong đó: 

- Đương nhiên: 47 đại biểu. 

- Đại biểu chỉ định: 12 đại biểu. 

- Đại biểu do cở sở và các Hội thành viên hiệp thương: 191 đại biểu.  

 

Câu 3: Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ XI có 

những nhiệm vụ gì? 

- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014-2019 và xây 

dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm 

kỳ 2019-2024. 

- Kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam 

tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019. 

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Hội 

LHTN Việt Nam lần thứ VIII.  

- Hiệp thương nhân sự Ủy ban Hội tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. 

- Hiệp thương chọn cử đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt 

Nam toàn quốc lần thứ VIII. 

 

Câu 4: Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ XI tổ chức 

mấy trung tâm thảo luận với chủ đề gì? 

Đại hội tổ chức 04 trung tâm thảo luận với các chủ đề cụ thể như sau: 

- Thảo luận số 1: Chuyên đề “Phong trào tôi yêu tổ quốc tôi”. 

- Thảo luận số 2: Chuyên đề “Xây dựng tổ chức Hội liên hiệp Thanh niên”. 

- Thảo luận số 3: Chuyên đề “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập 

nghiệp”. 

- Thảo luận số 4: Chuyên đề “Thanh niên sáng tạo khởi nghiệp”. 
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Câu 5: Những tư tưởng chủ đạo của Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh 

Kiên Giang lần thứ XI? 

Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, đây là 

ngày hội lớn của thanh niên Kiên Giang, là Đại hội của tinh thần “Đoàn kết, xung 

kích, sáng tạo, hội nhập và phát triển”, là nơi sẽ quyết định những vấn đề quan 

trọng của công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024 

Đại hội xác định giai đoạn 2019 - 2024, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên 

Giang tiếp tục thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng 

hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và chương trình “Xây dựng Hội Liên 

hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh”. 

 

Câu 6: Tiêu đề báo cáo của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang 

khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang 

lần thứ XI và khẩu hiệu hành động của Đại hội Hội LHTN Việt Nam TỈNH 

Kiên Giang lần thứ XI có nội dung gì? 

Tiêu đề báo cáo của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa X tại 

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ XI là “Thanh niên 

Kiên Giang đoàn kết, xung kích, sáng tạo, đổi mới và phát triển”. 

Đại hội đã thống nhất khẩu hiệu hành động “Thanh niên Kiên Giang đoàn 

kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập và phát triển”.  

 

Câu 7: Cuộc vận động thanh niên thi đua rèn luyện trong nhiệm kỳ 2014 

– 2019 đã đạt được những kết quả cơ bản nào? 

Cuộc vận động thanh niên thi đua rèn luyện được triển khai thực hiện đồng 

bộ dưới nhiều hình thức phong phú như: tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 

đức, lối sống; định hướng bài trừ những hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn 

minh, giữa gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho hội viên, thanh niên thông 

qua các hoạt động về nguồn, sân chơi, tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ… Kết 

quả đã tổ chức được 1.450 cuộc với trên 87.000 lượt hội viên thanh niên tham gia. 

Tổ chức diễn đàn, hội thảo “Thanh niên làm theo lời Bác” được 397 cuộc có 

73.233 thanh niên tham gia. Tổ chức tuyên dương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh 

vực được 130 cuộc với 4.207 thanh niên tiêu biểu được tuyên dương. 

Tổ chức học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Đại hội 

Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Tuyên 

truyền các ngày lễ lớn của đất nước. 

Tổ chức được 1.807 hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp 

nghĩa” với hơn 63.427 hội viên thanh niên tham gia. Qua đó đã tặng hơn 3.625 

phần quà, với tổng kinh phí trên  1.900.000.000 đồng. 
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Tổ chức 17 chương trình sân khấu hóa tuyên truyền an toàn giao thông; 80 

Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”; mở 176 lớp tập huấn kiến thức lái 

xe an toàn cho thanh niên trên địa bàn dân cư; tổ chức hơn 725 đợt tuyên truyền an 

toàn giao thông, có trên 43.500 lượt hội viên thanh niên và nhân dân tham gia. 

Xây dựng hơn 145 mô hình “Thắp sáng niềm tin” và hơn 385 mô hình hỗ trợ 

thanh niên chậm tiến, qua đó đã hỗ trợ hơn 1.150 thanh niên chậm tiến. Kết quả có 

hơn 700 thanh niên chậm tiến được công nhận tiến bộ. tổ chức trao tặng 80 xuất 

quà, tổng trị giá 40.000.000đ cho những thanh niên phạm nhân có thành tích cải 

tạo tốt; mở 02 lớp dạy nghề điện gia dụng và xây trát công trình cho 70 phạm 

nhân. 

Tổ chức triển khai tốt phong trào “Văn hóa đọc trong thanh niên”, xây dựng 

tủ sách thanh niên, phối hợp tổ chức tốt “Ngày hội sách”, thi Olympic Tiếng Anh, 

Tin học trẻ; đồng thời triển khai hiệu quả phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Ý tưởng 

sáng tạo”, duy trì tốt hoạt động của câu lạc bộ “Trí thức trẻ” cấp tỉnh... 

 

Câu 8: Cuộc vận động thanh niên thi đua cống hiến trong nhiệm kỳ 2014 

– 2019 đã đạt được những kết quả cơ bản nào? 

Cuộc vận động thanh niên thi đua cống hiến được triển khai sâu rộng với hình 

thức phong phú, đa dạng, thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, 

sáng tạo của thanh niên. 

Thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã 

hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường thu hút đông đảo hội viên, thanh 

niên tham gia. hàng năm phối hợp tổ chức tốt chương trình “Xuân tình nguyện”, 

“Xuân biên giới”; vận động xây dựng nhà nhân ái được 301 căn nhà nhân ái với 

tổng số tiền trên 10.535.000.000 đồng. Và 03 căn nhà bán trú trị giá trên 

95.000.000 đồng. Hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nghèo trong nhiệm kỳ tặng trên 21 ngàn 

phần quà trị giá trên 4 tỷ 200 triệu đồng; vận động trên 6.750 phần quà cho gia 

đình chính sách, mẹ Việt Nam anh Hùng với số tiền trên 2 tỷ 300 triệu đồng; tham 

gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh, xây dựng, sửa chữa cầu, lộ giao thông nông 

thôn kết quả đã vận động sửa chữa hơn 725 km lộ nông thôn, làm mới  37 km lộ 

giao thông nông thôn, sửa chữa 130 móng cầu bị xuống cấp, sửa chữa và bắt mới 

231 cầu vĩ, xây dựng 167 hố rác và 27 lò đốt rác; tổ chức khám bệnh miễn phí 

được 215 đợt, cấp phát 59.640 cơ số thuốc miễn phí, trị giá trên 4 tỷ 580 triệu 

đồng. Bên cạnh đó phối hợp cùng đoàn Y bác sỹ thiện nguyện Thanh phố Hồ Chí 

Minh khám tầm soát ung thư cho 1.300 cho chị em phụ nữ tại 03 huyện. Với tổng 

kinh phí tổ chức trên 240 triệu đồng; tổ chức được 273 đợt hiến máu, có 73.430 

thanh niên tham gia kết quả đã hiến được 71.752 đơn vị máu. Bên cạnh đó, Ủy ban 

Hội các huyện, thành phố cũng đã thành lập được 15/15 CLB ngân hàng máu sống 

kịp thời cung cấp máu khi có nhu cầu; tổ chức trồng 370 cây hoa Hoàng Yến và 

trên 124.013 cây xanh các loại và 1.050 hàng rào cây xanh, trồng tuyến đường hoa 

dài 500m trị giá 08 triệu đồng. Hưởng ứng tổ chức tốt “Ngày thứ 7 tình nguyện”, 



5 
 

“Ngày chủ nhật xanh”. Nổi bật, là việc phối hợp với các ngành tổ chức tốt các đợt 

ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới, tuần lễ biển và hải đảo, hưởng ứng 

Giờ trái đất, các hoạt động làm sạch biển, phòng chống rác thải nhựa hàng năm... 

 

Câu 9: Cuộc vận động thanh niên sống có trách nhiệm trong nhiệm kỳ 

2014 – 2019 đã đạt được những kết quả cơ bản nào? 

Cuộc vận động thanh niên sống có trách nhiệm được đẩy mạnh, mang lại hiệu 

quả thiết thực, huy động được nguồn lực xã hội để hỗ trợ thanh niên trong lập thân, 

lập nghiệp, làm giàu chính đáng; định hướng giá trị đạo đức, lối sống văn hóa cho 

thanh niên; thúc đẩy thanh niên chủ động, tích cực tham gia tổ chức Hội và hoạt 

động Hội. 

Thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, tăng cường các 

hoạt động hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Tập trung 

phối hợp tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ thanh niên tiếp cận 

các nguồn vốn vay; tổ chức giới thiệu mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, chia 

sẽ kinh nghiệm làm kinh tế, định hướng cho thanh niên chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng kinh tế sẵn có. Duy trì và phát triển các loại 

hình tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, xây dựng các câu lạc bộ Thanh niên làm 

kinh tế giỏi... Kết quả, đã duy trì 176 THT trong thanh niên và 06 HTX thanh niên; 

Tổ chức tư vấn nghề, giới thiệu việc làm cho 107.879 thanh niên và giải quyết việc 

làm cho 57.248 thanh niên tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; Phối 

hợp mở 1.450 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong chăn 

nuôi và trồng trọt cho hơn 43.500 lượt thanh niên và nhân dân tham gia; Tổ chức 

118 lớp khởi sự doanh nghiệp với hơn 3.540 thanh niên tham gia; Hỗ trợ con giống 

cho 76 thanh niên xây dựng mô hình phát triển kinh tế gia đình, tập huấn chuyển 

giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi heo, bò, gà 15 lớp cho 260 thanh niên. Thực hiện 

02 mô hình nuôi heo sinh sản số lượng 15 con, 06 mô hình nuôi bò sinh sản số 

lượng 26 con, 06 mô hình nuôi gà thả vườn, số lượng 8.000 con với tổng trị giá 

trên 3,5 tỷ; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân trên 400 tỷ đồng 

hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, với 439 tổ tiết kiệm vay vốn, trong đó có 

19.544 hộ vay, tăng 38 tỷ đồng. 

Thanh niên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình hạnh phúc, thường xuyên tuyên 

truyền vận động hội viên, thanh niên nêu cao ý thức chấp hành các chủ trương, 

đường lối của Đảng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, đặc biệt là các 

chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến thanh niên và công tác 

thanh niên như: luật thanh niên, luật giao thông, luật hôn nhân và gia đình… qua 

đó đã tổ chức được trên 3.625 cuộc, thu hút trên 226.390 lượt  hội viên thanh niên 

tham gia. 

Thanh niên tham gia xây dựng các tổ chức của thanh niên, thường xuyên 

thông tin những kết quả hoạt động, tôn chỉ mục đích, phương thức hoạt động của 
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tổ chức Hội và các thành viên tập thể thông qua hoạt động phong trào, các phương 

tiện truyền thông, Website, bản tin, của tổ chức Đoàn, Hội các cấp và hệ thống 

mạng xã hội…, đồng thời đa dạng hóa các hoạt động của Hội để vận động, thu hút 

đông đảo thanh niên tham gia hưởng ứng thực hiện các phong trào hành động cách 

mạng, gia nhập vào các tổ chức của thanh niên; tổ chức các diễn đàn đối thoại tìm 

hiểu tâm tư nguyện vọng và tranh thủ ý kiến đóng góp của thanh niên để nâng cao 

chất lượng tổ chức hoàn thiện nội dung, phương thức hoạt động. 

 

Câu 10: Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận 

đoàn kết tập hợp thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã đạt được những kết quả 

cơ bản nào? 

Công tác xây dựng tổ chức Hội, thực hiện phương châm “Nâng cao chất 

lượng cơ sở, đa dạng hóa các loại hình đoàn kết tập hợp thanh niên”. Nhiệm kỳ 

qua, chất lượng cơ sở Hội từng bước được nâng lên, có khả năng chủ động tổ chức 

các hoạt động để kết nối, tập hợp thanh niên. Tổng số Hội viên đầu nhiệm kỳ là 

126.143 hội viên, trong nhiệm kỳ phát triển mới 152.497/150.000 hội viên (đạt 

102% chỉ tiêu). Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên trong nhiệm kỳ đã chuyển đi 

nơi khác là 100.704 hội viên, xóa tên là 44.560 hội viên, trưởng thành 56.143 hội 

viên. Hiện nay toàn tỉnh có 77.233 hội viên hiện đang sinh hoạt 1.882 Chi hội, câu 

lạc bộ, tổ, đội nhóm. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tập trung thực 

hiện tốt công tác giám sát chuyên đề, kiểm tra định kỳ, kịp thời định hướng giúp cơ 

sở phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, chấn chỉnh những thiếu sót trong triển 

khai thực hiện nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ các cấp hội trên địa bàn tỉnh tổ chức 

được 105 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho hơn 5.377 cán bộ làm công tác 

Hội. Riêng Ủy ban Hội tỉnh tổ chức được 05 lớp tập huấn và 02 Trại huấn luyện kỹ 

năng cấp tỉnh. Cử 26 tham gia Hội trai Nguyễn Chí Thanh do Trung ương tổ chức,  

hiện toàn tỉnh có 25 huấn luyện viên cấp I Trung ương. Bên cạnh đó, trong nhiệm 

kỳ đã giới thiệu 99.132 Hội viên ưu tú cho đoàn xem xét kết nạp, kết quả đã có 

91.498 Hội viên được kết nạp vào tổ chức Đoàn. 

Công tác xây dựng và củng cố nâng cao chất lượng tổ chức thành viên tập thể 

của Hội Liên hiệp thanh niên, công tác xây dựng các tổ chức thành viên tập thể 

Hội được Ủy ban Hội tỉnh tập trung chỉ đạo, đến nay Ủy ban Hội tỉnh đã phối hợp 

thành lập Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang với hơn 1.300 hội viên, Câu lạc 

bộ Trí thức trẻ tỉnh với 15 thành viên, Hội đồng huấn luyện kỹ năng tỉnh với 20 

thành viên (đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra). 

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo, các 

cấp Hội tăng cường tổ chức các phong trào phát huy vai trò thanh niên dân tộc và 

tín đồ tôn giáo trong thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, góp phần xây 

dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả đã tổ chức 1.450  hoạt động văn hóa 

văn nghệ trong thanh niên dân tộc, tôn giáo như: hội thao, giao lưu văn nghệ... có 

trên 50.000 hội viên thanh niên tham gia. Qua đó, củng cố niềm tin của thanh niên 
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các dân tộc, tôn giáo đối với tổ chức Hội, với Đảng, Nhà nước, nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác đấu tranh phòng chống âm mưu “Diễn 

biến hoà bình” của các thế lực thù địch. 

Công tác quốc tế thanh niên, trong nhiệm kỳ, Ủy ban Hội tỉnh tăng cường 

thiết lập và giữ vững mối quan hệ hữu nghị với Ủy ban Hội LHTN các tỉnh Kam 

pốt, Kép, Preah Sihanuok, Koh Kong và Thủ đô Phnôm Pênh (Vương quốc 

Campuchia); Trong nhiệm kỳ, đã 02 lần tổ chức thành công Hội trại giao lưu hữu 

nghị giữa thanh niên Kiên Giang với thanh niên các tỉnh bạn với nhiều hoạt động 

thiết thực (có hơn 800 thanh niên tham gia), góp phần thắt chặc tình đoàn kết, hữu 

nghị giữa thanh niên 02 nước. Ngoài ra, Ủy ban Hội huyện Giang Thành, Hà Tiên 

thường xuyên duy trì, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ với các 

Phòng Giáo dục Thanh niên và Thể thao các huyện giáp biên thuộc các tỉnh Vương 

Quốc Campuchia , Ủy ban Hội Thành phố Rạch Giá phối hợp với Liên minh các 

Tổ chức hữu nghị tổ chức cho 350 thanh niên giao lưu văn hóa Việt - Nhật nhân kỷ 

niệm 41 năm thiết lập ngoại giao giữa 02 nước. 

 

Câu 11: Nhiệm kỳ 2014 – 2019, công tác Hội và phong trào thanh niên 

của tỉnh còn những hạn chế, yếu kém gì? 

* Về kết quả thực hiện phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi” 

- Công tác tuyên truyền thực hiện phong trào từng lúc, từng nơi hiệu quả chưa 

cao, có nơi còn hình thức, phương thức tuyên truyền nhiều nơi thiếu linh hoạt, 

chưa phù hợp tình hình thức tế; công tác nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư 

luận trong thanh niên đôi lúc chưa kịp thời, thiếu cụ thể. 

- Trong cụ thể hóa và triển khai thực hiện các cuộc vận động của Hội, một số 

nội dung chưa sát thực tế, thiếu chiều sâu, chưa gắn kết chặt chẽ, hài hóa giữa trách 

nhiệm với lợi ích của thanh niên.  

- Các chương trình hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm còn 

chung chung dàn trãi; phong trào khởi nghiệp phát triển chưa tương xứng, thiếu 

tính đột phá; mô hình kinh tế trong thanh niên chưa thực sự bền vững, mô hình 

hiệu quả chậm nhân rộng.  

- Việc vận động nguồn lực hỗ trợ phát triển phong trào còn ít, chất lượng, 

hiểu quả phong trào tình nguyện ở nhiều nơi không đồng đều; hoạt động kết nối 

các tổ chức tình nguyện tự phát của thanh niên chưa được quan tâm đúng mức. 

* Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết 

tập hợp thanh niên 

- Tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức còn thấp, mô hình câu lạc bộ, đội nhóm 

chưa thực sự bền vững.  

- Việc phát triển hội viên mới nhiều nơi chưa đảm bảo chất lượng, công tác 

quản lý hội viên, sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm ở cơ sở nhiều nơi chưa 

đảm bảo yêu cầu.  
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- Công tác kết nối, xây dựng và phát triển tổ chức Hội trong doanh nghiệp 

ngoài nhà nước, tập hợp thanh niên dân tộc, tín đồ tôn giáo hiệu quả chưa cao. 

 - Việc phát triển các tổ chức Hội thành viên ở các cấp còn chậm, hoạt động 

của một số hội thành viên hiệu quả thấp. 

 

Câu 12: Nguyên nhân dẫn đến hạn chế, yếu kém công tác Hội và phong 

trào thanh niên của tỉnh trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm những nguyên nhân 

nào?  

Gồm 05 nguyên nhân chính 

- Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động ở cơ sở còn nhiều khó khăn, cơ 

chế chính sách cho công tác thanh niên ở các địa phương chưa đồng bộ. Cán bộ sơ 

sở Hội thay đổi nhanh; năng lực, kỹ năng công tác một bộ phận cán bộ chưa đảm 

bảo yêu cầu. 

- Nội dung phương thức hoạt động của Hội đổi mới chậm, thiếu linh hoạt, 

từng lúc chưa sát thực tiễn, chưa theo kịp nhu cầu ngày càng đa dạng của thanh 

niên. Việc tổ chức các hoạt động, các phong trào lớn hướng về cơ sở còn ít. 

- Tính chủ động trong tham mưu, phối hợp, sáng tạo trong triển khai thực hiện 

nhiệm vụ của các cấp Hội chưa cao; từng lúc, từng nơi thiếu quyết liệt trong lãnh 

đạo, điều hành. 

- Nguồn lực khuyến khích, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, nâng cao đời 

sống tinh thần còn nhiều khó khăn, chưa tranh thủ tốt các nguồn lực xã hội phục vụ 

cho công tác thanh niên. 

- Việc tham mưu, phối hợp, đề xuất tháo gở khó khăn trong xây dựng tổ chức 

và hoạt động của các Hội thành viên, cũng như triển khai các giải pháp đoàn kết 

tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên đặc thù, thanh 

niên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa kịp thời. 

 

Câu 13: Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ 

XI xác định mục tiêu công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 

2024 là gì? 

Mục tiêu công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 – 2024 được 

xác định là: Xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ 

nghĩa, nêu cao ý thức tự tôn dân tộc, có lý tưởng cao đẹp, lối sống lành mạnh, 

nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; 

có trình độ chuyên môn, tay nghề đáp ứng cơ bản yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội 

của tỉnh; có ý thức vươn lên lập thân, lập nghiệp, xung kích tình nguyện, năng 

động, sáng tạo tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giải quyết các 

vấn đề bức thiết của cộng đồng; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đa dạng các 

loại hình tập hợp, tạo mặt trận đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên. 

Câu 14: Những chỉ tiêu cơ bản đã được Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt 

Nam tỉnh lần thứ XI thông qua? 
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Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ XI đã thông 

qua 10 chỉ tiêu trọng tâm: 

1. Có 100% cán bộ, hội viên được quán triệt, học tập và 80% thanh niên được 

tuyên truyền, phổ biến về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội hàng năm.  

2. Ủy ban Hội tỉnh và 100% Ủy ban Hội cấp huyện, thành phố hàng năm tổ 

chức ít nhất 02 hoạt động tạo môi trường sáng tạo và ít nhất 02 hoạt động trang bị 

kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên.  

3. Hàng năm phối hợp tổ chức ít nhất 15 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí 

cho thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn; phấn đấu vận động mỗi 

hội viên tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện.  

4. Hàng năm, 100% Ủy ban Hội các cấp phối hợp tổ chức ít nhất 02 hoạt động 

đền ơn đáp nghĩa; có ít nhất 02 công trình hoặc phần việc tham gia xây dựng nông 

thôn mới hoặc đô thị văn minh.  

5. Hỗ trợ ít nhất 50 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; giới 

thiệu việc làm cho 15.000 thanh niên, trong đó ít nhất 1.500 thanh niên có việc làm 

ổn định; phối hợp đào tạo nghề cho 4.000 thanh niên.  

6. Hàng năm Ủy ban Hội các huyện, thành phối hợp vận động hiến máu tình 

nguyện đạt chỉ tiêu Ban Chỉ đạo cùng cấp giao; vận động hỗ trợ ít nhất 1.000 lượt 

thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. 

7. 100% Ủy ban Hội cấp xã, phường, thị trấn xây dựng mới hoặc duy trì ít 

nhất 01 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế.  

8. Vận động sửa chữa, xây dựng mới ít nhất 150 nhà nhân ái, 15 cầu dân sinh, 

75 điểm vui chơi giải trí cho thanh niên. 

9. Phối hợp xây dựng mới 02 HTX và 100 THT thanh niên; vận động hội viên 

thanh niên đề xuất 5.000 ý tưởng sáng tạo. 

10. Trong nhiệm kỳ phát triển mới 150.000 hội viên, 50 tổ chức Hội trong các 

doanh nghiệp ngoài nhà nước. 

 

Câu 15: Các nội dung chính của phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong 

nhiệm kỳ 2019 - 2024 là gì? 

- Thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh 

- Thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích 

- Thanh niên Việt Nam sáng tạo, khởi nghiệp 

- Thanh niên Việt Nam tình nguyện vì cộng đồng 

- Thanh niên Việt Nam khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế. 

 

Câu 16: Những giải pháp chính nhằm vận động thanh niên yêu nước, bản 

lĩnh hiệu quả? 

- Tập trung các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, các hoạt 

động về nguồn, hành trình đến địa chỉ đỏ, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm 

sóc, tôn tạo và phát huy địa danh lịch sử, văn hóa của dân tộc. 
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- Duy trì và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải 

đảo”, phong trào “Vì người bạn tòng quân”, “Vì các chiến sĩ nơi biên giới, biển 

đảo”, “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”. 

- Tổ chức các hoạt động như giao lưu, kết nghĩa, các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao tại các vùng biên giới và hải đảo. 

Câu 17: Những giải pháp chính nhằm vận động thanh niên sống đẹp, 

sống có ích hiệu quả? 

- Tiếp tục cụ thể hóa nội dung, đổi mới hình thức vận động thanh niên tham 

gia học tập và làm theo lời Bác, gắn với 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”; Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống 

cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” của Chính phủ.  

- Lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm trung tâm chi phối 

hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, trước hết là giáo dục lòng 

nhân ái, đức tính cần - kiệm - liêm - chính, tinh thần trách nhiệm trong công việc, 

kỷ luật kỷ cương và ý thức chấp hành pháp luật.  

- Tăng cường giáo dục thông qua các điển hình tiêu biểu, phát huy vai trò, ảnh 

hưởng tích cực của những tấm gương “Thanh niên sống đẹp”, “Thanh niên tiên 

tiến làm theo lời Bác”, “Thanh niên khởi nghiệp”, “Thầy thuốc trẻ tiêu biểu”, 

người nổi tiếng, đối với thanh niên... Thường xuyên chia sẻ những tin tốt, những 

câu chuyện đẹp trên các kênh truyền thông và mạng xã hội. Phối hợp với Trại giam 

Kênh 7 duy trì và nâng cao chất lượng tổ chức Chương trình “Bài ca hy vọng”. 

- Khuyến khích, động viên hội viên, thanh niên thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, bài trừ các 

hủ tục lạc hậu, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; thực hiện 

tốt các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ các 

thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng… 

- Tiếp trục triển khai các hoạt động “Xây dựng văn hóa đọc trong thanh 

niên”, xây dựng tủ sách cho thanh niên vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo. 

Thực hiện tốt công tác phát động, bình chọn trao giải thưởng “Thanh niên sống 

đẹp”, giải thưởng 15/10 và tỏa sáng nghị lực Việt. 

 

Câu 18: Những giải pháp chính nhằm vận động thanh niên sáng tạo, khởi 

nghiệp hiệu quả? 

- Thường xuyên phối hợp, tổ chức các chương trình định hướng nghề để tư 

vấn cho thanh niên lựa chọn ngành nghề phù hợp với điều kiện bản thân và nhu 

cầu của xã hội. Phối hợp tổ chức ngày hội “Tư vấn, giới thiệu việc làm”, “Tư vấn 

vay vốn”, cho thanh niên. Đưa nội dung về hướng nghiệp, việc làm vào các buổi 

sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm. Triển khai các lớp dạy nghề, tập huấn kỹ 

năng làm việc, kỹ năng tìm kiếm việc làm cho thanh niên. 
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- Tổ chức động viên, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, ý chí và quyết tâm của 

thanh niên vươn lên làm giàu chính đáng với phương châm “Học để làm giàu 

chính đáng”. Nhân rộng các điển hình doanh nhân trẻ, thanh niên lao động sáng 

tạo, làm kinh tế giỏi; kêu gọi, tìm kiếm các nguồn lực, các doanh nghiệp hỗ trợ, 

đầu tư cho các đề tài nghiên cứu, dự án kinh doanh, ý tưởng kinh doanh của thanh 

niên có tính khả thi cao; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Doanh nghiệp trẻ 

Kiên Giang trong việc hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, xây dựng và phát triển 

thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Thường xuyên vận động hội viên, thanh niên đề xuất sáng kiến, ý tưởng 

sáng tạo trên các lĩnh vực, tích cực nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật, hỗ trợ 

hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo của thanh niên vào đời sống. Đa dạng hóa các hoạt 

động hỗ trợ, giúp đỡ, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp lập 

nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ sinh 

thái khởi nghiệp giúp thanh niên có điều kiện tốt nhất trong phát triển kinh tế. 

- Tăng cường các hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, 

kinh doanh. Định kỳ biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu làm kinh tế 

giỏi. Cổ vũ, động viên hội viên thanh niên tích cực tham gia các dự án phát triển 

kinh tế của Trung ương và địa phương.  

- Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Hội nhập kinh tế quốc tế”, cuộc vận 

động “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam”. Phối hợp với Hội 

Doanh nhân trẻ triển khai chương trình “Khởi sự doanh nghiệp” nhằm hỗ trợ các 

tài năng trẻ có điều kiện khởi sự doanh nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh. 

 

Câu 19: Những giải pháp chính nhằm vận động thanh niên tình nguyện 

vì cộng đồng hiệu quả? 

- Triển khai thường xuyên và có hiệu quả các hoạt động tình nguyện, kịp thời 

hỗ trợ và chia sẻ khó khăn với nhân dân và thanh thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, biên 

giới, biển đảo. Tiếp tục tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của “Tháng Thanh 

niên”, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, chương trình “Xuân tình 

nguyện”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. 

- Triển khai có hiệu quả các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh. Tập trung đảm nhận sửa chữa, làm mới hạ tầng nông thôn, xây dựng 

tuyến đường thanh niên tự quản; vận động thanh niên cải tạo nhà cửa, làm đẹp hệ 

thống hàng rào, cổng nhà; tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý 

rác thải, trồng cây xanh; vận động nhân dân sử dụng nguồn nước sạch, hợp vệ sinh. 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn minh đô thị , bóc, 

xóa các quảng cáo, rao vặt trái phép, giữ gìn mỹ quan đô thị; phát động xây dựng 

các “Tuyến đường văn minh”; thường xuyên tổ chức các hoạt động “Ngày hành 

động vì môi trường”, “Ngày không túi nilon” ở khu vực đô thị. Kết nối, hỗ trợ 

hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện tự phát. 
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- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xây dựng các đội thanh niên ứng trực tình 

nguyện hiến máu, ngân hàng máu sống, máu hiếm...; tổ chức tuyên truyền, biểu 

dương, tôn vinh các đội hình và cá nhân xuất sắc trong công tác hiến máu tình 

nguyện.  

- Đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tổ chức các 

chương trình khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, duy trì tổ chức 

tốt Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng 

đồng”. 

 

Câu 20: Những giải pháp chính nhằm vận động thanh niên khỏe thể chất, 

vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế hiệu quả? 

- Tuyên truyền rộng rãi trong thanh niên việc học tập và làm theo tấm gương 

của Bác về rèn luyện thể dục, thể thao, xây dựng ý thức tự giác tập luyện thể dục, 

thể thao trong thanh niên.  

- Vận động hội viên, thanh niên tinh thần rèn luyện sức khỏe, quan tâm luyện 

tập thể dục, thể thao hàng ngày tùy theo điều kiện của mỗi cá nhân. Tổ chức Hội 

các cấp huy trì tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao ít nhất 01 năm/lần dành cho 

cán bộ Hội, hội viên, thanh niên. 

- Tăng cường các hoạt động tạo điều kiện để thanh niên rèn luyện và thành 

thục kỹ năng thực hành xã hội, chú trọng vào các kỹ năng trong học tập, kỹ năng 

thực hành xã hội, kỹ năng hội nhập quốc tế. Phát động phong trào học tập nâng cao 

kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu 

quốc tế thanh niên, nhất là trên địa bàn, khu vực có chung biên giới. 

 

Câu 21: Những giải pháp chính của Chương trình “Đồng hành với thanh 

niên lập thân, lập nghiệp”? 

- Tăng cường bồi dưỡng và phát huy thanh niên tài năng. Khuyến khích, tạo 

điều kiện để thanh niên phát huy năng lực, tích cực đóng góp cho sự phát triển của 

cộng đồng. Định kỳ, tổ chức các hoạt động tuyên dương tiêu biểu trên các lĩnh vực, 

nâng cao chất lượng các giải thưởng của tổ chức Hội. 

- Đẩy mạnh việc chăm lo phát triển kinh tế, khởi nghiệp, tạo việc làm ổn định 

cho thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số. Tổ chức các chương trình văn 

hóa, nghệ thuật, các hoạt động thể thao; xây dựng các điểm vui chơi giải trí, tạo 

sân chơi lành mạnh cho thanh niên. 

- Phối hợp tổ chức các chương trình động viên, khuyến khích thanh niên 

khuyết tật nỗ lực, chủ động, tự tin hòa nhập xã hội. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ 

thanh niên yếu thế phát triển trên địa bàn dân cư. Xây dựng và phát triển các mô 

hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng.  

- Nắm bắt kịp thời và chủ động tiếp cận, tìm hiểu, tuyên truyền vận động ngăn 

ngừa thanh niên có nguy cơ mặc các tệ nạn xã hội, có dấu hiệu dẫn đến vi phạm 

pháp luật.  
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- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ tư vấn sức khỏe, pháp luật, sức khỏe cho thanh 

niên công nhân. Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nâng cao kiến thức, trình độ 

chuyên môn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng công nghiệp. 

Thường xuyên tổ chức các sân chơi, các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, 

thể dục thể thao trong thanh niên công nhân. 

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên dân tộc, tôn giáo. Đẩy mạnh các 

hoạt động bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

 

Câu 22: Những giải pháp chính của công tác cán bộ Hội và hội viên trong 

Chương trình “xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh” 

được xác định trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 những giải pháp chủ yếu nào? 

1. Công tác cán bộ Hội 

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có năng lực, trình độ, giỏi về kỹ 

năng, có uy tín trong hội viên, thanh niên, đảm bảo tính kế thừa. Duy trì thường 

xuyên các hoạt động tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ. Nâng cao chất lượng hoạt 

động của Câu lạc bộ kỹ năng các cấp. Định kỳ biểu dương, tôn vinh cán bộ Hội cơ 

sở có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên. 

- Tổ chức xét, trao “Giải thưởng 15/10” tôn vinh các thủ lĩnh thanh niên, cán 

bộ Hội tiêu biểu hàng năm. 

2. Công tác hội viên 

- Tích cực bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển hội viên mới, chú trọng đến chất 

lượng hội viên, không chạy theo số lượng; thực hiện tốt phương châm mỗi hội viên 

giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia hoạt động Hội. Thực hiện đúng quy 

định, nguyên tắc, quy trình và thủ tục công nhận thanh niên vào Hội. 

- Quan tâm vận động thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo và các đối 

tượng thanh niên đặc thù tham gia vào tổ chức Hội, chú trọng chất lượng, tránh 

chạy theo thành tích phát triển hội viên không đảm bảo quy trình.  

- Thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình, làm tốt công tác quản lý thanh 

niên, hội viên có mặt tại địa phương để chủ động trong công tác đoàn kết tập hợp 

thanh niên, phát triển hội viên mới. 

 

Câu 23: Những giải pháp chính của công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội 

và củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam trong Chương trình “Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh 

niên Việt Nam vững mạnh” được xác định trong nhiệm kỳ 2019 – 2024  những 

giải pháp chủ yếu nào? 

1. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội 

- Tập trung nghiên cứu, xây dựng giải pháp tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng 

mắc, bất cập trong cơ chế hoạt động Hội ở địa bàn dân cư. 
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- Củng cố kịp thời tổ chức cơ sở Hội hoạt động khó khăn, kém hiệu quả, tập 

trung phát triển các loại hình chi Hội, Câu lạc bộ, đội, nhóm ở cơ sở. Quan tâm xây 

dựng lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc, tôn giáo.   

- Đẩy mạnh các hình thức tập hợp thanh niên trên mạng Internet và các diễn 

đàn, mạng xã hội... Tiếp tục chuyển đổi mô hình Chi hội địa bàn dân cư thành các 

CLB, tổ, đội, nhóm trực thuộc Ủy ban Hội cấp cơ sở. 

2. Xây dựng, củng cố, nâng chất lượng hoạt động các tổ chức thành viên 

tập thể của Hội 

- Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn đối với tổ chức Hội 

trong hoạt động, định kỳ làm việc với Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp thống nhất 

về nội dung và nguồn lực cho hoạt động của Hội; đồng thời, thông qua vai trò nòng 

cốt của Đoàn thường xuyên báo cáo tình hình, tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo của các 

cấp ủy Đảng. Chủ động phát hiện, lựa chọn những nhân tố tích cực trong hoạt động 

Hội làm nguồn cán bộ Đoàn các cấp. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, vai trò, vị thế của Hội trong sinh viên Việt 

Nam tỉnh. Phối hợp triển khai tốt các phong trào, chương trình hoạt động trong lực 

lượng sinh viên. Bồi dưỡng các sinh viên tiêu biểu tạo nguồn cán bộ Hội Liên hiệp 

Thanh niên các cấp.  

- Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức Hội doanh nhân trẻ của tỉnh, tăng 

cường tập hợp, xây dựng lực lượng doanh nhân trẻ, gắn kết hoạt động doanh nhân 

trẻ với phong trào của Hội, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hoạt động của Hội 

Doanh nhân trẻ và hỗ trợ doanh nghiệp trẻ phát triển. Từng bước thành lập các câu 

lạc bộ, hội Doanh nhân trẻ ở cấp huyện, thành phố. 

- Phát huy vai trò của Hội Thầy thuốc trẻ của tỉnh trong công tác tập hợp đoàn 

kết lực lượng thầy thuốc trẻ, chăm lo, hỗ trợ và phát huy lực lượng thầy thuốc trẻ 

trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Kịp thời, phối 

hợp xây dựng, củng cố tổ chức Hội Thầy thuốc trẻ; tiếp tục xây dựng các câu lạc 

bộ Thầy thuộc trẻ cấp huyện, thành phố. 

Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức, mở rộng các hình thức hoạt 

động của Câu lạc bộ Trí thức trẻ, tăng cường tập hợp trí thức trẻ tham gia vào câu 

lạc bộ, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ phát triển câu lạc bộ thành Hội Trí thức trẻ của 

tỉnh.  

Định hướng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội đồng huấn 

luyện kỹ năng cấp tỉnh, câu lạc bộ kỹ năng cấp huyện, thành phố. Phát huy tốt vai 

trò của các thành viên trong bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng cán bộ Hội các cấp trong 

tỉnh. 

 

Câu 24: Những giải pháp tập trung phát triển tổ chức Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam trong các khu công nghiệp và các doanh nghiệp ngoài 

Nhà nước trong Chương trình “Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 
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vững mạnh” được xác định trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 những giải pháp chủ 

yếu nào? 

- Tiến hành rà soát địa bàn, xây dựng kế hoạch cụ thể để phát triển tổ chức 

Hội trong khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước theo từng năm. Phát huy 

tốt vai trò của Hội Doanh nhân trẻ của tỉnh trong công tác này. 

- Thành lập tổ công tác để tuyên truyền, vận động thanh niên công nhân gia 

nhập Hội LHTN Việt Nam, tổ chức tuyên truyền về quyền và lợi ích của doanh 

nghiệp khi có tổ chức Hội LHTN Việt Nam trong doanh nghiệp để doanh nghiệp 

tạo điều kiện và cho phép thành lập. 

 

 

Câu 25: Những giải pháp chính về công tác quốc tế thanh niên trong 

Chương trình “Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh” 

được xác định trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 những giải pháp chủ yếu nào? 

- Tiếp tục bồi đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên Kiên Giang với 

thanh niên các tỉnh của Vương quốc Campuchia. Duy trì và nâng cao chất lượng 

các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa thanh niên Kiên Giang với thanh niên tỉnh 

Kam Pốt, Kép, Preah Sihanuok, Koh Kong và thành phố Phnôm Pênh (Vương 

quốc Campuchia) hàng năm. Quan tâm hỗ trợ Ủy ban Hội các huyện, thành phố, 

nhất là các nơi có chung đường biên giới với Campuchia thực hiện tốt công tác 

giao lưu, đối ngoại nhân dân. 

- Từng bước thiết lập quan hệ, tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế đối với 

các tổ chức thanh niên các nước trong khu vực Đông Nam Á. Phối hợp tạo điều 

kiện thuận lợi cho các tổ chức thanh niên, sinh viên nước ngoài đến học tập, 

nghiên cứu, giao lưu trao đổi kinh nghiệm tại Kiên Giang. 

 

Câu 26: Công tác kiểm tra, giám sát của Hội trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 

xác định nhiệm vụ, giải pháp nào? 

- Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm 

tra, giám sát của Hội các cấp. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực 

đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Phát huy tốt vai trò của Ban kiểm tra, duy trì 

kiểm tra định kỳ, tăng cường kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, đột xuất.  

- Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh 

niên Việt Nam; việc triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, 

Đoàn, Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp.   

- Tăng cường giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Hội, nhất là đội 

ngũ cán bộ Hội chủ chốt các cấp; việc giải quyết những vấn đề bức xúc của hội 

viên, thanh niên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các đợt kiểm tra, giám sát và việc 

đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên. 


