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KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY 

Tại Hội nghị đối thoại với thanh niên thành phố Hà Tĩnh năm 2022 

----- 
 

Ngày 09/11/2022, Thường trực Thành ủy tổ chức Hôị nghi ̣ đối thoaị với thanh 

niên thành phố năm 2022 với chủ đề: “Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; 

thúc đẩy khát vọng cống hiến và tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp của thanh niên 

thành phố Hà Tĩnh”. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, 

Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, đại diện Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể thành phố; Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân phường, xã. Trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên 

và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Thành ủy kết luận: 

1. Trong thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa 

bàn Thành phố đã đạt những kết quả khá toàn diện. Tổ chức Đoàn có nhiều đổi 

mới về phương thức hoạt động, triển khai các phong trào hành động sôi nổi, thiết 

thực, hiệu quả, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ thực hiện nhiệm vụ chính trị 

của Thành phố, nhất là tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh, tình nguyện vì cộng đồng. Thực hiện tốt công tác phụ 

trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp 

thanh niên.  

Tuy nhiên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi vẫn còn một số hạn 

chế, khó khăn: Công tác giáo dục, định hướng cho thanh niên chưa toàn diện, chưa 

tạo được sức hấp dẫn đối với thanh niên; việc nắm bắt tư tưởng, tâm tư của thanh 

niên có lúc còn thiếu nhạy bén, chưa kịp thời; vẫn còn tình trạng thanh niên vi 

phạm pháp luật, tham gia vào tệ nạn xã hội; chưa phát huy rõ vai trò của thanh niên 

trong tham gia các đề án trọng điểm của Thành phố trên các lĩnh vực: phát triển 

kinh tế, chỉnh trang đô thị, trồng và chăm sóc cây xanh, các hoạt động an sinh xã 

hội… Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên ở một 

số địa phương, đơn vị thiếu tính bền vững; việc tạo nguồn bồi dưỡng, giới thiệu 

đoàn viên, thanh niên cho Đảng xem xét, kết nạp còn gặp nhiều khó khăn… Các cơ 

chế, chính sách, nguồn lực hỗ trợ thanh niên và công tác thanh niên còn hạn chế. 

2. Thời gian tới, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; thúc đẩy tinh thần sáng tạo, 

khởi nghiệp, tạo điều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành; khắc 

phục những khó khăn, vướng mắc của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu 

nhi, Thường trực Thành ủy yêu cầu:  

2.1. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, người đứng 

đầu các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm, quan tâm hơn công tác thanh niên; 
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tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, thanh niên học tập nâng cao trình độ lý luận 

chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng, thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính 

sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội 

tại địa phương và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho thanh niên; tăng cường công 

tác phát triển đảng viên trẻ; hằng năm duy trì đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy 

đảng, chính quyền với đảng viên trẻ, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đảm bảo thực 

chất, hiệu quả. 

2.2. Ban Thường vụ Thành đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng 

tâm sau: 

- Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế 

hệ trẻ, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát 

vọng vươn lên, nêu cao trách nhiệm đối với cộng đồng; định hướng để đoàn viên, 

thanh niên có thái độ đúng trong sử dụng mạng xã hội. 

- Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, 

tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng - an ninh. Thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong thực hiện các 

chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện 

các chiến lược phát triển của Thành phố, nhất là trong thực hiện cải cách hành 

chính, tham gia chuyển đổi số, chỉnh trang đô thị, trồng và chăm sóc cây xanh, xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp, các 

hoạt động an sinh xã hội… Tổ chức các phong trào, hoạt động đảm bảo ý nghĩa, 

thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, hướng đến từng đối tượng thanh niên cụ thể. 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và 

phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”; phát động phong trào thi đua 

trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực hiện chủ đề năm 2023 về kinh tế 

xã hội: Tập trung công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các 

công trình trọng điểm; tăng cường chuyển đổi số hướng tới xây dựng đô thị thông 

minh; phát triển mạnh mẽ du lịch, tạo động lực thúc đẩy phát triển thương mại - 

dịch vụ, tạo môi trường để tuổi trẻ được đóng góp một phần sức trẻ vào sự phát 

triển chung của thành phố. 

- Chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh; quan tâm xây 

dựng, củng cố đội ngũ cán bộ đoàn thực sự nhiệt huyết, có bản lĩnh chính trị, phẩm 

chất đạo đức, năng lực, trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ. Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn 

viên ưu tú, cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng công tác 

chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; phát huy hơn vai trò, hoạt động của Hội 

Liên hiệp thanh niên Việt Nam từ thành phố đến phường, xã. 

3. Đối với những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, thanh niên tại Hội nghị 

đối thoại, giao các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy, phòng, 

ban, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ kịp thời giải quyết:  

3.1. Về công tác tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi 

Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

tham mưu, đề xuất tăng cường công tác quản lý báo chí, các trang mạng xã hội; 
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phối hợp với Ban Thường vụ Thành đoàn kịp thời cung cấp, định hướng thông tin, 

tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; tăng cường tuyên truyền, tập huấn, giáo dục, 

bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử của thanh thiếu nhi, 

kỹ năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, nhất là trên 

không gian mạng.  

3.2. Về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, giải quyết việc làm 

- Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu triển 

khai kịp thời các nội dung: 

+ Tiếp tục tham mưu , thưc̣ hiêṇ t ốt nhiêṃ vu ̣taị Quyết điṇh số 2769/QĐ-

UBND ngày 14/12/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố về viêc̣ ban hành Chương 

trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2021 - 2030 để hoàn thành các mục 

tiêu trong Chương trình.  

+ Nghiên cứu ban hành Chương trình hỗ trợ thanh niên thành phố Hà Tĩnh 

khởi nghiệp đảm bảo đúng quy định; tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, thanh 

niên tiếp cận sớm và được thụ hưởng các cơ chế, chính sách. Hằng năm, chỉ đạo 

các ngành chức năng khảo sát nhu cầu việc làm, học nghề của thanh niên, nhu cầu 

tuyển dụng, đào tạo lao động của các doanh nghiệp để đề ra giải pháp đào tạo 

nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên.  

+ Triển khai Đề án "Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, phát triển kinh 

tế gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)". Đẩy mạnh xây dựng và 

nhân rộng các mô hình phát triển nông nghiệp đô thị, các mô hình phát triển kinh 

tế để tạo điều kiện cho thanh niên tham gia lập nghiệp, khởi nghiệp. 

+ Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh 

viên khởi nghiệp đến năm 2025" theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 

30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng chương trình gắn kết giữa đào tạo 

nghề cho thanh niên với các doanh nghiệp theo hướng đào tạo theo nhu cầu đặt 

hàng của doanh nghiệp. 

+ Chú trọng giáo duc̣ kỹ năng, trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin cho đoàn 

viên, thanh thiếu nhi để phát huy vai trò tuổi trẻ trong hội nhập quốc tế, khởi nghiệp, 

lập nghiệp, cải cách hành chính. Thực hiện công tác tư vấn, hướng nghiệp, phân luồng 

học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông và trung học cơ sở; chủ động xây 

dựng chương trình phối hợp với các đối tác tổ chức các hoạt động về tư vấn nghề 

nghiệp, việc làm, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cho hoc̣ sinh, thanh niên. 

- Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hơp̣ chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã 

hội tỉnh để thành lập, củng cố hoạt động các Tổ tiết kiệm và vay vốn trong tổ chức 

Đoàn, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi về học tập, khởi 

nghiệp, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; phối hợp 

tham mưu xây dựng Chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên thành phố khởi 

nghiệp, lập nghiêp̣. Xây dưṇg , nhân rôṇg các mô hình thanh niên khởi nghiêp̣ , 

thanh niên giúp nhau lâp̣ thân , lâp̣ nghiêp̣ , trong đó tâp̣ trung các ngành nghề về 

dịch vu,̣ kinh doanh, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. 

3.3. Về nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, thanh niên 
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- Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chỉ đạo các 

tổ chức đoàn trực thuộc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu giữ gìn, phát huy văn hoá truyền thống 

Thành Sen; tiếp tục đa dạng hóa các hình thức hoạt động văn hóa, thể thao, tạo 

nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút, tập hợp thanh niên tham gia. Xây dựng 

chuỗi các chương trình truyền thông về giáo dục đạo đức, lối sống, hướng nghiệp 

và kỹ năng cho thanh thiếu nhi thành phố. Triển khai hiệu quả Đề án "Giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng 

trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030". 

3.4. Về công tác xây dựng tổ chức Đoàn 

Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu chỉ đạo kiện toàn đội ngũ cán bộ đoàn cấp 

cơ sở và cấp thành phố; phối hợp với Trung tâm Chính trị khảo sát tổ chức lớp Bồi 

dưỡng cảm tình Đảng cho các nhóm đối tượng đoàn viên để tạo điều kiện cho các 

quần chúng ưu tú tham gia, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới.  

3.5. Đối với kinh phí hoạt động của tổ chức Đoàn cơ sở  

Đảng ủy phường, xã chỉ đạo chính quyền cùng cấp bố trí ngân sách hoạt động 

cho Đoàn các xã phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là đảm bảo nguồn lực 

triển khai các hoạt động tình nguyện theo Nghị định 17/2021/NĐ-CP ngày 

09/3/2021 của Chính phủ. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời triển khai các nội dung 

được giao, báo cáo Thường trực Thành ủy (qua Ban Dân vận) trước ngày 

26/02/2023.  

Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Ban 

Thường vụ Thành đoàn theo dõi, tổng hợp kết quả việc thực hiện Thông báo kết 

luận và kết quả giải quyết kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, thanh niên, báo cáo 

Thường trực Thành  ủy. 

 
 

Nơi nhận:  
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;  

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; 

- Thường trực Thành ủy; 

- TT HĐND, lãnh đạo UBND thành phố; 

- Các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy;  

- Các Ban Đảng, UBKT, Văn phòng Thành ủy,  

  Trung tâm Chính trị thành phố; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố; 

- Các phòng, ban, ngành thành phố; 

- BTV Thành đoàn; Hội LHTN Việt Nam TP; 

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở; 

- Lưu. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trương Đình Dũng 
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