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Kết quả tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ
2017 - 2022 đã thành công tốt đẹp. Để kịp thời báo cáo và tuyên truyền tới cán bộ,
đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà về kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn báo cáo nhanh một số nội dung cụ thể như sau:
Thời gian Đại hội: từ ngày 10 đến 13/12/2017 (3,5 ngày).
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Số 01, Đại lộ Thăng Long, Mễ
Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Nội dung:
- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017; xác định mục tiêu, nhiệm
vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 2022.
- Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022;
- Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn và thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ
sung.
Tại Phiên khai mạc trọng thể, Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn
Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, các
đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành
ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng
vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; các đồng chí nguyên Bí thư thứ nhất, Bí thư
Trung ương Đoàn các thời kỳ; các đồng chí nguyên ủy viên Trung ương Đoàn khóa
X; các gương mặt trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực tham dự; 25 tổ chức thanh niên
nước ngoài, tổ chức thanh niên, sinh viên Việt Nam ở ngoài nước đã gửi điện chúc
mừng Đại hội. Tham dự và đưa tin về Đại hội có hơn 200 phóng viên của trên 60
cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.
1. Về Đại biểu đại hội:
Tham dự Đại hội có 999/1.000 đại biểu được triệu tập, là những cán bộ, đoàn
viên ưu tú đại diện cho hơn 6,4 triệu đoàn viên và gần 24 triệu thanh niên Việt Nam
trong và ngoài nước. Trong đó: Đại biểu đương nhiên là các đồng chí là Ủy viên
Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X: 135 đồng chí (chiếm 13,6%); Đại biểu
được bầu tại Đại hội các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc: 814 đồng chí (chiếm
81,4%); Đại biểu được chỉ định: 50 đồng chí (chiếm 5%). Độ tuổi bình quân của
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đại biểu tham dự Đại hội là 30,7 tuổi, đại biểu trẻ nhất là 16 tuổi (đại biểu Trương
Hiếu Ngân, sinh ngày 18/11/2001, học sinh lớp 11, Ủy viên BCH Đoàn trường
THPT Tân Hiệp, tỉnh Tiền Giang); Có 383 đại biểu là nữ (chiếm 38,3%); 196 đại
biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 19,6%). Trình độ học vấn từ thạc sĩ trở lên có
313 đại biểu (chiếm 31,3%, trong đó có 1 Phó giáo sư, 28 tiến sĩ). Trình độ lý luận
chính trị trung, cao cấp và cử nhân có 690 đại biểu (chiếm 69%).
Có 03 đại biểu đoàn viên, thanh niên ưu tú đang học tập, công tác ở ngoài
nước (gồm: Cu Ba, Nga và Trung Quốc) về dự Đại hội.
Riêng Đoàn đại biểu tỉnh An Giang gồm 12 đồng chí, trong đó đồng chí
Huỳnh Quốc Thái - UV.BCH Trung ương Đoàn - Tỉnh ủy viên - Bí thư Tỉnh
Đoàn là đại biểu đương nhiên, làm trưởng Đoàn.
2. Chủ đề đại hội cũng là tiêu đề báo cáo chính trị là: Tăng cường giáo dục
lý tưởng cách mạng; Xây dựng Đoàn vững mạnh; Đoàn kết, phát huy thanh niên
xung kích, tình nguyện, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa.
3. Khẩu hiệu hành động của Đại hội là: Tiên phong - Bản lĩnh - Đoàn kết Sáng tạo - Phát triển.
4. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 19 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký
gồm 05 đồng chí, bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 23 đồng chí.
5. Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo
Đại hội, khẳng định vai trò to lớn của tuổi trẻ Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong các thời kỳ cách mạng và trong nhiệm kỳ
qua. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có
nhiều tiến bộ trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Công tác đoàn
và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được kết quả toàn diện, ngày càng phù hợp
và đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu
nhi. Bên cạnh nêu ra các hạn chế còn tồn tại, Tổng Bí thư cũng chỉ ra những
nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai
đoạn hiện nay; bày tỏ mong muốn các cấp bộ đoàn tập trung thực hiện tốt 03
nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ:
Một là, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn
hoá cho thế hệ trẻ.
Hai là, chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh thực sự vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, xứng
đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ba là, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình của
Đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khẳng
định vai trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính
đáng của thanh niên.
Đồng chí Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn và tin tưởng với nhiệt huyết tràn
đầy, với nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, lại đang được sống trong một môi
trường hoà bình, đổi mới, phát triển của đất nước, tuổi trẻ Việt Nam nhất định sẽ
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nêu cao tinh thần tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, góp phần cùng toàn
Đảng, toàn quân và toàn dân giữ vững và phát huy các thành quả cách mạng,
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu đẹp,
hùng cường; xứng đáng là người chủ tương lai, là rường cột của nước nhà. Đồng
chí mong muốn và kỳ vọng thanh niên phải làm chủ nước nhà một cách xứng đáng
nhất (Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư được đăng tải trên cổng thông tin điện
tử của Trung ương Đoàn, báo Tiền phong, báo Thanh niên điện tử).
6. Sau khi nghe đồng chí Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương
Đoàn khóa X và các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Báo cáo
chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, Báo
cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn, Đại hội đã dành 01 buổi để tiến hành thảo luận
tại 20 tổ thảo luận. Có 305 ý kiến phát biểu tại các tổ thảo luận và 08 tham luận trực
tiếp tại hội trường. Các ý kiến phát biểu tương đối đa dạng, toàn diện ở các lĩnh
vực, địa bàn.
Đại hội thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn
khoá X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; đánh giá những kết quả đạt được
của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017, thống
nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu
nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Đại hội biểu thị quyết tâm thực hiện mục tiêu công tác đoàn và phong trào
thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022: “Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có
lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo
đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có
tri thức, sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là
đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm phụ trách
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc,
giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng
tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Các chỉ tiêu trọng tâm được xác định gồm: (1)- 100% cán bộ, đoàn viên và
80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của
Đảng, của Đoàn. (2)- 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01
mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế. (3)- Đoàn
viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến. (4)- Trồng mới 30 triệu cây
xanh. (5)- Hỗ trợ vay vốn 10 nghìn tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế. (6)- Hỗ
trợ 01 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. (7)- Tư vấn hướng
nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh
niên. (8)- Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 01 điểm sinh hoạt,
vui chơi cho thanh thiếu nhi. (9)- Hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn
cảnh khó khăn. (10)- Kết nạp 5 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt
ít nhất 60%. (11)- Giới thiệu 1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu
ít nhất 700 nghìn đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.
Nhiệm kỳ tới, các cấp bộ đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo
dục; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho

4
thanh thiếu nhi. Tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện
Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 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”. Tiếp tục
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Coi trọng tuyên truyền, giáo dục thanh niên sống có lý tưởng cách mạng, có
niềm tin và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, kế tục trung thành và xuất sắc
sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Thường xuyên đổi mới
phương thức và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục.
Phát huy thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa
phương, đơn vị; tập trung triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh
niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”
trong từng nhóm đối tượng, tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù. Triển khai 3
chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học
tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “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”, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn các cấp trong phụ
trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi
đồng. Đoàn tiếp tục xác định xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước.
Mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc tế thanh niên;
nâng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng để đoàn viên, thanh niên
chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.
Xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động.
Trong công tác xây dựng Đoàn, chất lượng cán bộ đoàn là trọng tâm, nâng cao chất
lượng cơ sở đoàn là đột phá. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt
động của Đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là tổ chức Đoàn trên
địa bàn dân cư. Thực hiện hiệu quả chủ trương “1 + 2”, cán bộ đoàn cấp trung
ương và cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 tháng công tác tại cơ sở; “1 + 1”, mỗi đoàn
viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội nhằm phát huy vai
trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh
niên; xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động”, chủ động nắm bắt tình hình
thanh niên, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác, chủ động tham
mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.
Ở nội dung này, Tỉnh Đoàn An Giang được vinh dự chọn tham gia phát biểu
tham luận tại Đại hội với chủ đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi
Đoàn địa bàn dân cư”. Nội dung bài tham luận chia sẻ về tình hình đặc thù của
tỉnh An Giang, thông qua đó, giới thiệu hoạt Chi Đoàn điển hình mà Ban
Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang đã xây dựng, duy trì thực hiện hiệu quả từ năm
2004 đến nay. Đây là một trong những nội dung Tỉnh Đoàn An Giang được Ban
Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá cao trong công tác xây dựng Đoàn thời gian
qua.
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10 đề án trọng điểm giai đoạn 2017 - 2022 được xác định là: (1) Đề án
Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh
thiếu nhi; (2) Đề án Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; (3) Đề án Tư vấn, hướng
nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên; (4) Đề án Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới; (5) Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; (6) Đề án Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; (7) Đề án
Phòng, chống ma túy cho thanh thiếu niên; (8) Đề án Nâng cao năng lực tiếng
Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam; (9) Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn,
Hội, Đội; (10) Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng chống đuối
nước và tai nạn thương tích trẻ em.
Đại hội đã thảo luận và thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi gồm 13 chương
và 42 điều, tăng 01 chương so với Điều lệ khoá X (cụ thể là tách chương III
Điều lệ khóa cũ thành 2 chương mới: chương 3: cơ quan lãnh đạo cấp trung
ương và chương 4: cơ quan lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện) và có 14 nội dung cơ
bản được sửa đổi, bổ sung. Một số nội dung bổ sung, sửa đổi đáng chú ý: Điều 3
về quyền lợi của đoàn viên được bổ sung nội dung “tham gia hoạt động Đoàn
tại nơi cư trú”; tại chương II: Nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và hoạt động của
Đoàn, Điều 9 về việc xin rút tên khỏi Ban Chấp hành được sửa đổi: “Việc rút
khỏi ban chấp hành khi ủy viên ban chấp hành các cấp chuyển công tác trong hệ
thống Đoàn do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn”; tại chương V:
Tổ chức cơ sở đoàn, Điều 20 quy định kéo dài nhiệm kỳ đối với chi đoàn và
đoàn cơ sở nhằm tạo sự ổn định trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu
nhi ở cơ sở; phù hợp với nhiệm kỳ của cấp ủy, tạo thuận lợi trong công tác cán
bộ.
7. Đại hội đã tín nhiệm bầu 151 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và
năng lực vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI. Hội nghị Ban Chấp hành
Trung ương Đoàn lần thứ nhất khóa XI đã bầu 31 đồng chí vào Ban Thường vụ
Trung ương Đoàn; bầu 04 đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn khoá XI
(khuyết 03 đồng chí so với Đề án nhân sự); bầu đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy
viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp
hành Trung ương Đoàn khóa X, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tái đắc cử Bí
thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI; các đồng chí Bí thư Ban
Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X gồm: Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy,
Nguyễn Ngọc Lương tái đắc cử Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa
XI; bầu Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn khoá XI gồm 19 đồng chí, bầu đồng
chí Bùi Quang Huy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI được bầu
làm Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đoàn.
8. Tại Phiên bế mạc sáng ngày 13/12/2017, Đại hội đã vinh dự đón đồng
chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tới dự và
phát biểu tại buổi tổng kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban Chấp
hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2012 - 2017 và ký kết Nghị quyết liên tịch giai
đoạn 2017 - 2022. Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị các bộ, ngành, chính quyền
các địa phương và mong muốn các bạn trẻ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
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Minh tập trung làm tốt 3 vấn đề: xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục
vụ nhân dân; xây dựng Quốc gia khởi nghiệp; tận dụng cơ hội của cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ 4.
+ Về đánh giá kết quả đạt được trong công tác phối hợp giai đoạn 20122017: Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sau 05 năm triển khai thực hiện đã đạt
được những kết quả toàn diện, quan trọng. Nhận thức của chính quyền, tổ chức
Đoàn các cấp trong việc phối hợp công tác, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, cũng như trong sự nghiệp chăm
lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ được nâng lên. Các nội dung
phối hợp công tác được triển khai đồng bộ, đạt kết quả cụ thể. Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương
tăng cường gặp gỡ, trao đổi với thanh niên, làm việc với tổ chức Đoàn để lắng nghe
nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Đoàn
liên quan đến thanh thiếu nhi; có nhiều cơ chế, chính sách đối với thanh niên và
công tác thanh niên. Các cấp bộ đoàn đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, bồi
dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập
hợp thanh niên; huy động, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của
thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, tham
gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
+ Về những trọng tâm phối hợp giữa Chính Phủ và Ban Chấp hành
Trung ương Đoàn giai đoạn 2017-2022: Phối hợp công tác tuyên truyền, giáo
dục thế hệ trẻ; đoàn kết, tập hợp thanh niên; Phối hợp phát huy thanh niên thực
hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Phối
hợp hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp,
giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao thể chất, đời sống văn
hóa tinh thần; Phối hợp xây dựng pháp luật, chính sách; kiểm tra, giám sát, phản
biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu
nhi; Phối hợp công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực
hiện pháp luật về trẻ em.
9. Trong khuôn khổ Đại hội, ngoài chương trình nghị sự đại biểu còn
tham gia các hoạt động như:
- Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các
Anh hùng, liệt sỹ Bắc Sơn.
- Khai mạc triển lãm: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Tự hào truyền thống,
vững bước tương lai”.
Triển lãm được thực hiện với hình thức đổi mới, hiện đại, trải đều trong
các không gian của Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sử dụng công nghệ mới như
“khu vực triển lãm Đại hội đoàn qua các thời kỳ bằng công nghệ thực tế ảo”, ứng
dụng thông tin tăng sự tương tác với đại biểu. Đặc biệt, không gian Tuổi trẻ sáng
tạo có nhiều thiết bị công nghệ mới, các đại biểu có thể trải nghiệm, tương tác,
khám phá nhiều nội dung triển lãm, thành tựu khoa học kỹ thuật và xem các mô
hình, sản phẩm nghiên cứu khoa học, sản phẩm sáng tạo trẻ của thanh niên.

7
- Đại hội chia làm 8 diễn đàn tham gia chương trình gặp gỡ, đối thoại với
Bộ trưởng, lãnh đạo các Bộ với các chủ đề quan trọng liên quan đến công tác
thanh niên giai đoạn hiện nay.
Tại 8 diễn đàn đã có 133 ý kiến phát biểu nêu thực trạng những vấn đề mà
tổ chức đoàn, đoàn viên thanh niên và xã hội quan tâm đồng thời đề xuất nhiều
giải pháp, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả hoạt động
của ngành và phát huy tốt vai trò của đoàn, của thanh niên trong tham gia vào
các lĩnh vực, vấn đề quan trọng cùng các bộ, ngành.
- Tham dự Chương trình nghệ thuật “Khát vọng trẻ” với chủ đề ‘Tổ quốc
bốn mùa thanh xuân”.
Chương trình được đầu tư dàn dựng công phu, mới lạ, nội dung phong
phú, trẻ trung hiện đại, xúc động, tạo cảm xúc sâu sắc với đại biểu; chương trình
nghệ thuật đã tái hiện lại trang sử hào hùng của Đảng, của đất nước, truyền
thống vinh quang tự hào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những đóng góp của
lớp lớp thế hệ thanh niên vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, chương
trình đã truyền đi thông điệp về mong muốn khát khao dấn thân, cống hiến của
tuổi trẻ nguyện đem sức trẻ, nhiệt huyết, trí tuệ dựng xây quê hương đất nước.
10. Về hoạt động của Đoàn đại biểu tỉnh An Giang tại Đại hội:
Đoàn đại biểu tỉnh An Giang gồm 12 đồng chí, trong đó đồng chí Huỳnh
Quốc Thái - UV.BCH Trung ương Đoàn khóa X - Tỉnh ủy viên - Bí thư Tỉnh
Đoàn là đại biểu đương nhiên, làm trưởng Đoàn. Đoàn đại biểu vinh dự được
tham gia chuyến bay đặc biệt “Chuyến bay thanh niên VN224” do Trung ương
Đoàn kết hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ
chức.
Tham dự Đại hội đồng chí Huỳnh Quốc Thái - Bí thư Tỉnh Đoàn được
phân công làm Tổ phó Tổ thảo luận số 12 của Đại hội và tham gia Ban kiểm
phiếu tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, đồng chí Quang Lê Hồng
Chuyên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn được phân công tham gia Ban thẩm tra tư cách
đại biểu.
Thảo luận tại hội trường, đồng chí Võ Thị Thủy Tiên - Phó Bí thư Tỉnh
Đoàn được vinh dự chọn tham gia phát biểu tham luận tại Đại hội với chủ đề
“Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi Đoàn địa bàn dân cư”. Đây là
một trong những nội dung Tỉnh Đoàn An Giang được Ban Bí thư Trung ương
Đoàn đánh giá cao trong công tác xây dựng Đoàn thời gian qua.
Về công tác nhân sự tham gia ứng cử Ban Chấp hành Trung ương Đoàn
khóa XI, đồng chí Huỳnh Quốc Thái - Bí thư Tỉnh Đoàn tái đắc cử với số phiếu
971/998 phiếu, tỷ lệ 97,29%.
Về công tác tuyên truyền, đồng chí Huỳnh Quốc Thái - Bí thư Tỉnh Đoàn
được chọn trả lời phỏng vấn Đài VTV1, VTV2, VOV và Báo Tiền phong; đồng
chí Lâm Thành Sĩ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Hà
Nội; đồng chí Quang Lê Hồng Chuyên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trả lời phỏng vấn
Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngoài ra, trước ngày tham dự Đại hội, Đài PTTH An
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Giang đã phỏng vấn Đoàn đại biểu và phát trong chương trình thông tin ngày
mới (ngày 10/12/2017) của Đài PTTH An Giang.
Bên cạnh đó, các thành viên Đoàn đại biểu tỉnh An Giang tích cực trong
thảo luận tổ, trao đổi tại các diễn đàn và tham gia tốt các hoạt động trong khuôn
khổ Đại hội cũng như hoạt động giao lưu bên lề Đại hội, góp phần vào sự thành
công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI,
nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Trên đây là báo cáo nhanh kết quả tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Các đồng chí UV.BCH Tỉnh Đoàn;
- Các Ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc
Tỉnh Đoàn;
- Huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, BTG.
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