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Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh khóa 

XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra từ ngày 16 – 17/10/2017 

tại Thành phố Hà Tĩnh với sự tham dự của 223 đại biểu đại 

diện cho hơn 24 vạn đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.  



NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN KHOÁ XVII 

41 Đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá XVII 

11 Đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khoá XVII  

(Khuyết 02 đồng chí) 

Bí thư Tỉnh đoàn khoá XVII 

Đồng chí: Nguyễn Thế Hoàn 

Phó Bí thư Tỉnh đoàn khoá XVII 

Đ/c: Lê Thành Đông Đ/c: Phan Kỳ Đ/c: Nguyễn Thành Đồng 



MỤC TIÊU  

Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh sống có lý tưởng  

cách mạng, giàu lòng yêu quê hương, đất nước, có đạo đức,  

lối sống văn hóa lành mạnh, tiên phong, gương mẫu, tuân thủ 

pháp luật; hỗ trợ, cổ vũ thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao 

động sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; phát huy tinh 

thần xung kích, tình nguyện trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng tổ chức, 

hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; đoàn kết, tập 

hợp, thu hút đông đảo thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; góp sức trẻ, 

phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần 

thứ XVIII đã đề ra, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững hơn theo 

hướng công nghiệp hiện đại 



MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, trọng tâm là giáo dục 

chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và ý thức tuân thủ pháp 

luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. 

Chủ động, tích cực và tham gia có hiệu quả phong trào chung 

sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng 

nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. 

Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng 

cán bộ Đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp. 

Đồng hành, hỗ trợ thanh niên công nhân, lao động trẻ; phòng 

chống đuối nước và thương tích trẻ em. 
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Tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao 

thông, nhất là trên các địa bàn khó khăn, phức tạp 
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Tuổi trẻ Hà Tĩnh 

Đoàn kết 

Sáng tạo 

Xung kích 

Hội nhập 

 Phát triển 

KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG 



MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM 

100% các cấp bộ Đoàn thực hiện hiệu quả việc “Học tập  

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 

100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 90% thanh niên được học tập, 

quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước và các bài học lý luận 

chính trị dành cho đoàn viên, thanh niên. 

Hỗ trợ xây dựng ít nhất 80 mô hình kinh tế thanh niên có 

quy mô đầu tư từ 200 triệu trở lên; tư vấn, hướng nghiệp, đào 

tạo, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho 35.000 ĐVTN; 

mỗi huyện, thị, thành Đoàn có ít nhất 15 hoạt động hỗ trợ 

thanh niên khởi nghiệp quy mô cấp huyện; 100% Đoàn cơ sở 

có ít nhất 05 công trình, phần việc thanh niên rõ nét trong 

tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 
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MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM 

 Huy động nguồn lực, hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa 300 nhà 

tình nghĩa, nhà nhân ái cho các gia đình chính sách, hoàn 

cảnh khó khăn; khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 

50.000 người; vận động thanh niên và nhân dân tình nguyện 

hiến ít nhất 25.000 đơn vị máu; mỗi Đoàn xã đảm nhận, giúp 

đỡ ít nhất 02 hộ nghèo thoát nghèo. Tổ chức ít nhất 05 hoạt 

động tình nguyện quốc tế. 100% Đoàn các xã, phường, thị 

trấn có mô hình, hoạt động an toàn giao thông”.  

100% chi đoàn cơ sở và đoàn cơ sở khối hành chính có mô 

hình thanh niên xung kích tham gia cải cách hành chính; 

100% các cấp bộ Đoàn đảm nhận thực hiện tốt các chương 

trình, Đề án của Đoàn cấp trên 
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MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM 

100% cán bộ Đoàn, Hội, Đội được tập huấn kỹ năng nghiệp 

vụ; kết nạp từ 90.000 - 95.000 đoàn viên mới; phấn đấu giới thiệu 

15.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp; tỷ lệ cơ sở Đoàn xuất 

sắc tăng 10 %; 100% Đoàn xã, phường, thị trấn giúp đỡ, cảm hóa 

được ít nhất 05 thanh niên chậm tiến trở lên tiến bộ. 

Tỷ lệ tập hợp ĐVTN trên địa bàn đạt 85% vào cuối nhiệm kỳ; 

70% thanh niên trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà 

nước được thu hút, tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội; phấn 

đấu thành lập mới được 100 tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh 

nghiệp khu vực ngoài nhà nước 
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100% đội viên đăng ký thực hiện và hoàn thành tốt Chương 

trình Rèn luyện đội viên, phấn đấu ít nhất 80 % liên đội, chi đội 

đạt danh hiệu xuất sắc; 100% HĐĐ các cấp có các hoạt động, mô 

hình chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thanh thiếu nhi; 100% cơ sở tổ 

chức hoạt động Đội trên địa bàn dân cư; 100% các cấp bộ Đoàn 

có công trình, mô hình, phần việc “ Vì đàn em thân yêu”. 
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NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

- Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn thiết 

thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn 

- Tổ chức các phong trào góp sức trẻ phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh và bảo vệ Tổ quốc 

1 

Phong trào 

Thanh niên 

 tình nguyện 

 

2 

Phong trào  

tuổi trẻ  

chung sức  

xây dựng  

nông thôn mới,  

đô thị  

văn minh 

 

3 

Phong trào 

sáng tạo  

trẻ 

 

4 

Phong trào  

tuổi trẻ  

xung kích  

bảo vệ  

Tổ quốc 

 



NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

 

- Tổ chức các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi 

1 

Chương trình  

đồng hành với  

thanh thiếu nhi 

 trong học tập,  

nghiên cứu khoa học, 

làm chủ 

 công nghệ 

 

3 

Chương trình 

 đồng hành  

với thanh thiếu nhi  

phát triển kỹ năng xã hội, 

nâng cao thể chất,  

đời sống  

văn hóa tinh thần 

 

2 

 

Chương trình 

đồng hành 

 với thanh niên  

trong  

khởi nghiệp,  

lập nghiệp 

- Đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và 

xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh 

- Xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập 

hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 
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