Bµi ph¸t biÓu
của đồng chí Triệu Đình Lê – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
tại Chương trình Gặp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ
và góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI,
Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV
hệ trẻ và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Trải qua 86 năm thành lập, cống hiến và trưởng
thành, Đoàn thanh niên luôn là lực lượng xung
phong đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giải
phóng dân tộc, với tinh thần “Đâu cần thanh
niên có, đâu khó có thanh niên” và các phong
trào cách mạng: “Ba sẵn sàng”, “Năm xung
phong”; “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, các
thế hệ thanh niên đã góp phần làm nên những
chiến công lẫy
lừng, giành lại nền
độc lập, tự do,
thống nhất đất
nước.
Trong công
cuộc đổi mới toàn
diện của Đảng, Nhà
nước hôm nay, các
thế hệ thanh niên đã
và đang phát huy trí
tuệ, sức trẻ, nhiệt
huyết để phát triển
kinh tế, lập thân lập
nghiệp, làm giàu
chính đáng, đóng
góp vào sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ
quê hương, đất
Đ/c Triệu Đình Lê (thứ tư từ phải sang) mừng thọ các hội viên cao tuổi của
nước. Hai phong
CLB Cựu cán bộ Đoàn
trào lớn của Đoàn
là “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và "Đồng hành với
(26/3/1931 – 26/3/2017). Thay mặt Thường thanh niên lập thân, lập nghiệp" đã tạo được
trực Tỉnh uỷ, xin gửi tới các vị đại biểu, khách nhiều dấu ấn, được cấp ủy, chính quyền và toàn
quý, các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên, xã hội ghi nhận, đánh giá cao.
thanh niên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc
Xác định rõ vị trí và vai trò to lớn đó,
chương trình hôm nay thành công tốt đẹp.
những năm qua Đảng, Nhà nước luôn quan
tâm, định hướng, chỉ đạo công tác thanh niên.
Thưa các đồng chí!
Đảng
đã có Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày
Chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam
luôn ghi nhận những đóng góp to lớn của thế 25/7/2008 Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

Thưa các quý vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí và các bạn
đoàn viên, thanh niên thân mến!
Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự
Chương trình Gặp mặt cán bộ Đoàn qua các
thời kỳ và góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội
Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn
tỉnh lần thứ XIV nhân dịp kỷ niệm 86 năm

BẢN TIN THANH NIÊN SỐ 2/2017

1

đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Quốc hội
ban hành Luật Thanh niên năm 2005, Chính
phủ đã ban hành Chiến lược phát triển thanh
niên đến năm 2020, mới đây nhất Ban Bí thư
Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị 42 CT/TW ngày 24/3/2015 về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác bồi dưỡng lý
tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa
cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Trên cơ sở
các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy,
UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch, chương
trình định hướng, chỉ đạo đối với công tác
thanh niên phù hợp với điệu kiện thực tế của
địa phương.
Thưa toàn thể các đồng chí!
Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng,
chính quyền, trong những năm qua, cùng với
phong trào thanh niên cả nước, phong trào
thanh niên tỉnh Cao Bằng đã và đang tiếp tục
phát triển đạt được nhiều kết quả quan trọng,
đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp xây dựng
và phát triển quê hương. Nhiều hoạt động của
Đoàn tiếp tục được mở rộng, các phong trào
hành động cách mạng của Đoàn được tổ chức,
triển khai đã tạo được dấu ấn tốt trong đời sống
xã hội; các hoạt động Tháng Thanh niên, Chiến
dịch thanh niên tình nguyện hè, chương trình
tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện…
thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia;
công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư
tưởng tiếp tục được đẩy mạnh triển khai; công
tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây
dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân
có sự chuyển biến tốt, có nhiều đóng góp quan
trọng trong nâng cao chất lượng hệ thống chính
trị ở cơ sở; công tác phụ trách Đội TNTP Hồ
Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi
đồng có nhiều đổi mới.
Để có được những thành tích đó, tôi nhận
thấy đã có sự góp sức không nhỏ của các đồng
chí là cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ. Câu lạc
bộ cựu cán bộ Đoàn thanh niên tỉnh Cao Bằng
mới được thành lập vào cuối năm 2016, nhưng
đã có gần 100 hội viên. Trong đó có 17 đồng
chí nguyên hoặc đang là Tỉnh ủy viên; 07 đồng
chí là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 24 đồng
chí là Trưởng, phó ban, ngành, đoàn thể của

2

tỉnh. Qua đó, tôi rất phấn khởi về đội ngũ cán
bộ Đoàn đã trưởng thành nhanh chóng và được
Đảng, Nhà nước giao nhiều trọng trách ở các vị
trí khác nhau.
Với những kết quả đạt được nêu trên,
thay mặt lãnh đạo tỉnh tôi ghi nhận, biểu
dương và chúc mừng những thành tích của cán
bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh đã đạt
được trong thời gian qua.
Tuy nhiên, cũng cần thắng thắn thừa nhận
rằng, trong thời gian qua, hoạt động Đoàn và
phong trào thanh niên cũng còn có những hạn
chế, đó là: công tác tuyên truyền, giáo dục của
Đoàn tuy rộng nhưng chưa sâu; công tác đoàn
kết tập hợp thanh niên chưa thực sự rộng rãi;
chất lượng chính trị của đoàn viên chưa cao,
còn tồn tại một bộ phận thanh thiếu niên có
biểu hiện suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống,
ít quan tâm đến tình hình phát triển kinh tế - xã
hội và mắc vào các tệ nạn xã hội; chất lượng
sinh hoạt của các Chi đoàn còn yếu, công tác
tham mưu, chỉ đạo của cán bộ Đoàn nhiều nơi
còn bị động, lúng túng.
Thưa các đồng chí và các bạn đoàn viên,
thanh niên thân mến!
Năm 2017 là năm diễn ra Đại hội Đoàn
các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ
XIV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI,
nhiệm kỳ 2017 – 2022; năm thứ hai triển khai
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII
(nhiệm kỳ 2015 - 2020). Để công tác Đoàn và
phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh đạt được
bước phát triển cao hơn trong năm 2017 và
trong thời gian tới, tôi đề nghị:
Thứ nhất, đối với Câu lạc bộ cựu cán bộ
Đoàn tỉnh Cao Bằng: Các hội viên Câu lạc bộ
cần phát huy trí tuệ, kinh nghiệm để tham gia
cùng Ban Thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh
Đoàn trong giáo dục thế hệ trẻ, tổ chức phong
trào hành động cách mạng, nâng cao chất lượng
tổ chức cơ sở Đoàn, đóng góp cho công tác
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà
ngày càng phát triển và chất lượng hơn nữa.
Thứ hai, đối với tổ chức Đoàn các cấp:
Một là, coi trọng và thực hiện tốt hơn
nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho
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thanh niên: thông qua việc quán triệt, học tập
các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, học tập 6
bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh
niên, đặc biệt là tập trung thực hiện Chỉ thị 05
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh trong thế hệ trẻ; tích cực tham mưu cho
cấp ủy, chính quyền thực hiện Chỉ thị 42 CT/TW ngày 24/3/2015 về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác bồi dưỡng lý
tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa
cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.
Hai là, phát huy vai trò xung kích, tình
nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an
ninh, an sinh xã hội tại địa phương: Bám sát
nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tiếp
tục nghiên cứu, đề xuất nhiều hình thức và biện
pháp phù hợp để phát huy vai trò sáng tạo, tinh
thần tình nguyện, khơi dậy được tiềm năng to
lớn trong thanh niên. Tích cực tham gia xây
dựng nông thôn mới; tăng cường các hoạt động
hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp; chú trọng tôn
vinh những thanh niên tiên tiến, những tài năng
trẻ, vừa quan tâm tới thanh niên có hoàn cảnh
khó khăn, thanh niên yếu thế, thanh niên tín đồ
tôn giáo.
Ba là, tập trung củng cố tổ chức, mở mặt
trận đoàn kết tập hợp thanh niên: Xây dựng,
củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, nâng cao
chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ Đoàn
các cấp. Tập trung củng cố và nâng cao chất
lượng hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân
cư, đoàn thanh niên các doanh nghiệp trong và
ngoài nhà nước, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ
chức thành công Đại hội Đoàn các cấp. Tích
cực, chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy,
chính quyền, đoàn thể các cấp và các lực lượng
xã hội quan tâm hơn nữa đối với công tác Đoàn
và phong trào thanh thiếu nhi.
Bốn là, thực hiện tốt vai trò phụ trách
Đội TNTP Hồ Chí Minh: Cán bộ Đoàn phải
luôn yêu thương, dìu dắt và làm gương cho
thiếu nhi noi theo. Tổ chức các hoạt động phù
hợp với lứa tuổi, sở thích, đặc điểm của các em
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thiếu niên, nhi đồng; vừa quan tâm phát triển trí
tuệ, thể chất, vừa chú trọng phát triển kỹ năng
xã hội cho thiếu nhi.
Thứ ba, đối với các cấp uỷ Đảng, chính
quyền: Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm,
chủ trương của Đảng về thanh niên và công tác
thanh niên trong thời kỳ mới; tin tưởng giao
nhiệm vụ cho thanh niên; quan tâm, giúp đỡ,
động viên và tạo điều kiện để thanh niên tham
gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn
hoá, xã hội của tỉnh, của địa phương, đơn vị;
chăm lo quyền lợi chính đáng của thanh niên,
tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên được học
tập, rèn luyện, phát triển toàn diện; quan tâm
xây dựng cơ sở vật chất, văn hoá, thể dục, thể
thao cho thanh thiếu nhi. Mỗi cán bộ, đảng
viên, nhất là những đồng chí đứng đầu cấp uỷ,
chính quyền, cơ quan, đơn vị đặc biệt là các
đồng chí lãnh đạo là cựu cán bộ Đoàn phải thật
sự là tấm gương sáng về tư tưởng, đạo đức, lối
sống để đoàn viên, thanh niên tin tưởng học
tập, noi theo.
Thưa toàn thể các đồng chí!
Trải qua 86 năm xây dựng và trưởng
thành, cùng những thành tích đạt được trong
thời gian qua, với bản lĩnh, nghị lực và tiềm
năng của tuổi trẻ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn
tin tưởng rằng tuổi trẻ Cao Bằng sẽ tiếp tục
trưởng thành, công tác Đoàn và phong trào
thanh thiếu niên tỉnh nhà sẽ phát triển vượt bậc,
phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo,
không ngừng đổi mới, xứng đáng với truyền
thống của quê hương cách mạng, xứng đáng
với sự tin tưởng, kỳ vọng của Bác Hồ, của
Đảng và Nhà nước giành cho thanh niên.
Một lần nữa, tôi chúc các đồng chí đại
biểu, các đồng chí cán bộ Đoàn các thời kỳ, các
đồng chí đoàn viên, thanh niên có mặt tại buổi
gặp mặt hôm nay và tuổi trẻ tỉnh nhà mạnh
khỏe, hạnh phúc và thành công trên con đường
học tập, công tác, lao động sản xuất.
Chúc công tác Đoàn và phong trào thanh
thiếu nhi tỉnh Cao Bằng tiếp tục đạt nhiều
thành tích và thắng lợi mới.
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ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG
I. HOẠT ĐỘNG CẤP TỈNH
1. Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An

tế, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật, Trung cấp nghề
và Cao đẳng Sư phạm.

Ngày 12/01/2017, Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh thị trấn Nước Hai tổ chức Đại
hội đại biểu nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là đơn vị
được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn làm Đại
hội điểm cấp cơ sở.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các
đơn vị tham gia Ngày hội

Đại biểu biểu quyết bằng thẻ Đoàn

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo
tóm tắt kết quả hoạt động của Đoàn thanh niên thị
trấn nhiệm kỳ qua; thông qua 10 chỉ tiêu cơ bản
của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
nhiệm kỳ 2017-2022.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh thị trấn Nước Hai, nhiệm kỳ 2017 2022, gồm 07 đồng chí; bầu trực tiếp chức danh
Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn tại Đại hội. Đồng
chí Bế Kim Đạt được tín nhiệm, tái đắc cử giữ
chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn
Nước Hai nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội cũng đã
tiến hành bầu 05 đồng chí đi dự Đại hội Đại biểu
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hòa An, nhiệm
kỳ 2017 - 2022. Trong phiên họp thứ nhất BCH
Đoàn khóa mới đã tiến hành bầu chức danh Phó
Bí thư Đoàn xã.
2. Ngày hội Thanh niên Vui khỏe tỉnh
Cao Bằng năm 2017
Ngày 15/01/2017, Tỉnh Đoàn Thanh niên
Cao Bằng chỉ đạo điểm trường Trung cấp Kinh tế
- Kỹ thuật tổ chức Ngày hội thanh niên Vui khỏe
năm 2017. Tham dự ngày hội có các đồng chí cán
bộ, giáo viên, cùng 300 học sinh, sinh viên là
đoàn viên, thanh niên của 04 trường: Trung cấp y
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Tại ngày hội, các đoàn viên tham gia 04 nội
dung thi phong phú, thiết thực, sôi nổi. Với tinh
thần đoàn kết, phối hợp khéo léo, nhịp nhàng, thể
hiện sức trẻ của các bạn đoàn viên đã tạo ra
không gian vận động vui nhộn, nhận được sự
tham gia cổ vũ nhiệt tình của các bạn đoàn viên
thanh niên các trường. Kết quả, ở nội dung thi:
Thử lòng dũng cảm, giải Nhất - Đoàn trường
Trung cấp Y tế; chuyển hoa bằng nhảy bao bố,
giải Nhất - Đoàn trường Trung cấp Nghề; kéo
co, giải Nhất thi - Đoàn trường Trung cấp Nghề
và nội dung thi bóng chuyền hơi, giải Nhất Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm.
3. Tết trồng cây tại Khu di tích Quốc gia
đặc biệt Pác Bó
Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí
Minh về trồng cây, trồng rừng và phát động “Tết
trồng cây”, Tỉnh Đoàn Cao Bằng thiết thực tổ
chức các hoạt động trồng cây năm 2017:

Đoàn viên Chi đoàn Văn phòng Tỉnh Đoàn
tham gia trồng 40 cây Đào tại Khu di tích
lịch sử Quốc gia đặc biệt Pác Bó
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Ngày 15/02/2017, hơn 40 cây Đào do Tỉnh
Đoàn vận động quyên góp sau dịp Tết Nguyên Đán
năm 2017 được 40 đoàn viên của Chi đoàn Văn
phòng Tỉnh Đoàn, ĐVTN xã Trường Hà và
ĐVTN của Ban quản lý Khu di tích Pác Bó trồng
tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Pác Bó.
Ngày 07/3/2017, tại Khu di tích Quốc gia
đặc biệt Pác Bó, Tỉnh Đoàn Cao Bằng phối hợp
với Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và phát
triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) tổ chức Lễ xuất
quân “Xuân trên biên giới”. Sau buổi lễ, hơn 100
ĐVTN địa phương và Bộ NN&PTNT đã trồng
200 cây lát hoa dọc đường Hồ Chí Minh, thuộc
Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Đây là
công trình thanh niên của Tỉnh Đoàn Cao Bằng
và Đoàn thanh niên Bộ NN&PTNT chào mừng
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các
cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dịp này, lãnh đạo Bộ
NN&PTNT cũng đã tặng 02 cây Kim giao tại khu
di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.

đình thanh niên di rời gia súc ra khỏi gầm sàn (2
triệu đồng/hộ). Sau Lễ phát động diễn ra các hoạt
động san gạt, láng nền nhà văn hóa xóm; làm
chuồng trại gia súc cho 6 hộ gia đình; làm 400m
đường bê tông nông thôn và sau khi hoàn thành
tiến hành cắm biển tuyến đường thanh niên tự
quản.
5. Hoạt động kỷ niệm 58 năm ngày
truyền thống Bộ đội biên phòng và 28 năm
Ngày Biên phòng toàn dân
Ngày 28/02/2017, tại trường Tiểu học
Minh Long, xã Minh Long, huyện Hạ Lang, Câu
lạc bộ tuổi trẻ 4 lực lượng tỉnh Cao Bằng (BCH
Bộ đội Biên phòng tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Công
an tỉnh và Tỉnh Đoàn Thanh niên) tổ chức Giao
lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 58 năm Ngày
truyền thống Bộ đội Biên phòng, 28 năm Ngày
hội Biên phòng toàn dân và tuyên dương 10
gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng Cao
Bằng năm 2016.

4. Phát động và ra quân Tháng
Thanh niên 2017
Ngày 28/02/2017, tại xóm Lũng Nàng, xã
Đồng Loan, huyện Hạ Lang, Tỉnh Đoàn Cao
Bằng tổ chức Lễ phát động và ra quân Tháng
Thanh niên 2017. Tháng Thanh niên 2017 với
chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn
mới và văn minh đô thị”.
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên dương
10 “Gương mặt trẻ tiêu biểu” Bộ đội Biên phòng
Cao Bằng năm 2016

ĐVTN Tham gia làm đường bê tông nông thôn

Tại Lễ phát động, Ban Thường vụ Tỉnh
Đoàn đã huy động các doanh nghiệp tặng quà cho
tất cả các hộ gia đình của xóm (25 suất quà, trị
giá 300.000đ/ suất) và trao tiền hỗ trợ 6 hộ gia
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Tại chương trình, Đồn Biên phòng cửa
khẩu Lý Vạn trao học bổng cho 02 em học sinh
được Đồn nhận đỡ đầu theo chương trình “Nâng
bước em tới trường” (mỗi em 500.000
đồng/tháng), Ban Chủ nhiệm CLB 4 lực lượng
tặng 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 300.000
đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó
khăn tại trường Tiểu học Minh Long.
Trước đó, CLB tuổi trẻ 4 lực lượng đã tham
gia san gạt, láng nền nhà văn hóa xóm, làm
chuồng trại gia súc cho 6 hộ gia đình và làm
400m đường bê tông nông thôn tại xóm Lũng
Nàng (xã Đồng Loan); tổ chức thăm và tặng quà
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cho 04 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Hạ
Lang, tỉnh Cao Bằng.

khai các nhiệm vụ Tháng Thanh niên 2017 với
chủ đề “Tuổi trẻ Thông Nông chung tay xây dựng

II. HOẠT ĐỘNG CẤP CƠ SỞ
1. Các hoạt động ra quân Tháng thanh
niên năm 2017
Tại Thành phố: Ngày 04/3/2017, các cấp
bộ Đoàn thành phố Cao Bằng đồng loạt ra quân
Tháng Thanh niên năm 2017, hoạt động thu hút
679 đoàn viên, thanh niên tham gia. Với chủ đề
“Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và
văn minh đô thị”, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã
chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc đồng loạt
tổ chức ra quân Tháng Thanh niên với các phần
việc như: Bóc xóa biển quảng cáo rao vặt; tổ

ĐVTN bóc xóa biển quảng cáo rao vặt

chức vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh tại
tuyến đường thanh niên tự quản; hỗ trợ làm
đường giao thông nông thôn; phối hợp với Ban
vận động Quỹ vì người người nghèo của thành
phố tổ chức thăm và tặng 4 suất quà (trị giá 4
triệu đồng) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn trên địa bàn xã Chu Trinh; tổ chức khởi
công xây dựng nhà văn hóa tại xóm Cốc Gằng
(xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng), đây là công
trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các
cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tổng kinh phí dự
kiến là 300 triệu đồng.
Tại Thông Nông: Sáng ngày 07/3/2017,
Huyện Đoàn Thông Nông tổ chức Lễ ra quân
Tháng Thanh niên năm 2017 tại xã Bình Lãng
với sự tham gia của 200 ĐVTN.
Tại Lễ ra quân, đồng chí Lưu Ngọc Luận –
Phó Bí thư Huyện Đoàn đã phát động và triển
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ĐVTN tham gia đổ bê tông mương thủy lợi xóm
Khuổi Heo

nông thôn mới và văn minh đô thị”. Ngay sau
buổi lễ, Huyện Đoàn đã tổ chức các hoạt động ý
nghĩa thiết thực: Tuyên truyền Luật an toàn giao
thông; san đất sân trường Tiểu học - THCS Bình
Lãng; giúp bà con nhân dân xóm Khuổi Heo đổ
200m bê tông mương thủy lợi; tư vấn, khám
bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 185 lượt
người; xây dựng công trình thanh niên chào
mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017–
2022 (xây dựng nhà nhân ái cho hộ Vi Văn Điệp
– đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại xóm
Khuổi Heo) với tổng số tiền trị giá 20 triệu đồng
được quyên góp từ ĐVTN trong toàn huyện. Dự
kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 4/2017.
Tại Nguyên Bình: Ngày 06/3/2017, Huyện
Đoàn Nguyên Bình tổ chức ra quân Tháng Thanh
niên năm 2017 với chủ đề “Tuổi trẻ Nguyên Bình
chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh
đô thị”. Ngay sau Lễ ra quân, với tinh thần hăng
hái, đầy trách nhiệm, 150 ĐVTN và nhân dân địa
phương đã hoàn thành tuyến mương thủy lợi dài
116m tại xóm Nà Cọn - thị trấn Nguyên Bình.
Tại Quảng Uyên: Ngày 10/03/2017,
Huyện Đoàn Quảng Uyên tổ chức ra quân xây
dựng mương thuỷ lợi tại xóm Pác Búng, xã Độc
Lập. 135 ĐVTN đến từ các Đoàn cơ sở xã, chi
đoàn trực thuộc đã vận chuyển được trên 2.000
viên gạch, 03 tấn xi măng, 10m3 bột đá, 05m3 cát
và hoàn thành việc xây, trát đoạn mương thuỷ lợi
với tổng chiều dài trên 400m, giúp bà con trong
xóm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mương thủy
BẢN TIN THANH NIÊN SỐ 2/2017
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lợi phục vụ cho việc tưới tiêu trong sản xuất nông
nghiệp.

Thanh niên năm 2017 tại xóm Bản Ngà, xã Huy
Giáp.
Ngay sau lễ phát động, đã ra quân tham gia
giúp đỡ, hỗ trợ di dời chuồng trại gia súc ra khỏi
khu vực nhà ở cho 06 hộ dân tại xóm Bản Ngà,
đảm bảo vệ sinh môi trường. Qua đó từng bước
hoàn thiện tiêu chí về Môi trường trong 19 tiêu
chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới.

ĐVTN tham gia vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng
mương thủy lợi cho bà con nhân dân

Tại Bảo Lâm: Hưởng ứng Tháng Thanh
niên năm 2017 với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay
xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”,
tuổi trẻ Bảo Lâm đồng loạt hăng hái tham gia các
hoạt động tình nguyện.
Ngày 03/3/2017, Huyện Đoàn Thanh niên
tổ chức phát động Tháng thanh niên năm 2017 tại
xã Nam Cao; 250 ĐVTN đến từ các cơ sở Đoàn
và Đoàn trực thuộc trên toàn huyện ra quân mở
mới 02 km đường giao thông liên xóm đoạn từ
Tẩn Lình đi Phiêng Hang (xã Nam Cao).

ĐVTN giúp các hộ dân xóm Bản Ngà
di dời chuồng trại ra khỏi khu vực nhà ở

2. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn
dân và Giải Việt dã cấp huyện năm 2017
Từ ngày 11/3 đến ngày 14/3/2017, các đơn
vị: Hòa An, Nguyên Bình, Trùng Khánh, Cao
đẳng Sư phạm tỉnh tổ chức Ngày chạy Olympic
vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã cấp huyện
năm 2017. Hoạt động thu hút sự tham gia của
3.381 người bao gồm học sinh, cán bộ, công
chức, viên chức, lực lượng vũ trang tham gia
chạy Olympic; gần 100 đoàn vận động viên tham
dự giải Việt dã tranh tài ở các nội dung nam chạy
cự ly 7 km, nữ chạy cự ly 3 km.

ĐVTN xã Lý Bôn ra quân tu sửa đường liên xóm
tại Tổng Ác
Ngày 10/3/2017, Huyện Đoàn phối hợp với
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Lâm tổ chức ra
quân tổng vệ sinh, phát quang, khơi thông cống
rãnh và gắn biển tuyến đường tự quản xanh - sạch
- đẹp - an toàn đoạn từ Chè Pẻn đi Phiêng Phay
(thị trấn Pác Mjầu) với chiều dài hơn 04 km, thu
hút 150 ĐVTN, hội viên phụ nữ tham gia.
Tại Bảo Lạc: Ngày 13/3/2017, hơn 100
ĐVTN tham gia lễ phát động và ra quân Tháng
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Vận động viên tham gia Giải Việt dã huyện Hòa An
Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn tổng hợp
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hởi nghiệp và lập nghiệp là một trong
những nhu cầu thực tế và tất yếu của
thanh niên. Đứng trước các cơ hội của
nền kinh tế thị trường bằng sự nhanh nhạy, năng
động và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều bạn
trẻ đã dám xây dựng những dự án, ý tưởng, mô
hình kinh doanh đem lại hiệu quả. Từ chỗ là công
nhân, người lao động làm thuê đã trở thành
những ông chủ, bà chủ doanh nghiệp, hợp tác xã
với thu nhập cao và tạo ra nhiều việc làm cho
người khác.
Cao Bằng là một tỉnh vùng cao biên giới,
tổng số thanh niên hiện nay trên địa bàn tỉnh là
149.883 người, trong đó có khoảng trên 15.000
người thất nghiệp hoặc chưa có việc làm; một
trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
do đại bộ phận là thanh niên phần lớn chưa được
đào tạo, chưa có tay nghề, chưa tiếp cận được
thông tin việc làm, chưa đáp ứng được yêu cầu
của nhà tuyển dụng hoặc thanh niên đã tốt nghiệp
các trường đại học, cao đẳng chưa xin được việc
làm đúng chuyên ngành.
Đứng trước thực tế đó của thanh niên, đẩy
mạnh phong trào đồng hành với thanh niên trong
nghề nghiệp, việc làm, Tỉnh Đoàn thanh niên đã
triển khai thực hiện nhiều chương trình, hoạt
động thúc đẩy thanh niên mạnh dạn đầu tư, khởi
nghiệp và lập nghiệp.
Thông qua các chương trình thỏa thuận ký
kết với Ngân hàng Chính sách xã hội, đoàn viên,
thanh niên khi có nhu cầu về vốn vay có thể
thông qua kênh thông tin của Đoàn thanh niên
tiếp cận với nguồn vốn 120 từ Quỹ quốc gia về
nghề nghiệp việc làm của Trung ương Đoàn với
mỗi hồ sơ tín chấp là 50 triệu đồng. Từ năm 2016
để góp phần tăng cường đoàn kết, kết nối các mô
hình thanh niên khởi nghiệp, Tỉnh Đoàn thanh
niên tiến hành giải ngân nguồn kinh phí qua hình
thức tổ, đội thanh niên phát triển kinh tế. Bằng
hình thức thành lập các tổ, đội, nhóm thanh niên
giúp các bạn trẻ có sự giao lưu chia sẻ kinh
nghiệm cũng như tăng cường học tập trau dồi
kiến thức, thị trường; đồng thời góp phần hình
thành mạng lưới thanh niên khởi nghiệp trong đó
các bạn trẻ có cơ hội hợp tác nhiều hơn, tiếp cận
nhiều hơn với các nguồn ưu đãi hoặc các chủ
trương chính sách khác… Ngoài ra, để hỗ trợ
thanh niên được tối đa trong việc tiếp cận nguồn
vốn, từ đầu năm 2017 Tỉnh Đoàn thanh niên đã
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ký chương trình phối hợp với Ngân hàng Nông
nghiệp và phát triển nông thôn với hình thức hỗ
trợ thanh niên vay vốn ưu đãi bằng tín chấp, bên
cạnh đó thanh niên có tài sản thế chấp và các ý
tưởng khởi nghiệp đều được ngân hàng tạo điều
kiện tối đa về vốn vay, thời gian, lãi suất. Toàn
tỉnh hiện nay đang có 150 mô hình thanh niên
làm kinh tế, trong đó có trên 60% mô hình có sử
dụng các nguồn vốn vay ưu đãi từ hệ thống của
Đoàn thanh niên; tổng nguồn vốn hỗ trợ thanh
niên khởi nghiệp và lập nghiệp lên đến trên 347
tỷ đồng.

Đ/c Hoàng Hồng Diệu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh
Đoàn trao kinh phí hỗ trợ 160 triệu đồng từ nguồn
giải ngân của chương trình quỹ Quốc gia về việc làm
cho nhóm chăn nuôi lợn tại xã Vĩnh Quang
(thành phố Cao Bằng)

Bên cạnh việc hỗ trợ nguồn vốn, Đoàn
thanh niên luôn bám sát vào các chủ trương chính
sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
thông qua Chương trình tái cơ cấu ngành nông
nghiệp tăng cường hỗ trợ, động viên đoàn viên,
thanh niên mạnh dạn sản xuất kinh doanh dựa
trên thế mạnh của địa phương cũng như tiềm lực
của gia đình; đầu tư chuyển giao khoa học công
nghệ kỹ thuật trong phát triển sản xuất kinh
doanh để ngày càng đáp ứng được những đòi hỏi
khắt khe của thị trường; liên kết với các kỹ sư trẻ
đang công tác tại tỉnh để hỗ trợ các mô hình khởi
nghiệp của thanh niên cũng như tổ chức hướng
dẫn trang bị kiến thức cho thanh niên trong phát
triển kinh tế. Thành lập mạng lưới thanh niên
khởi nghiệp trong đó tập trung là hỗ trợ các mô
hình thanh niên nông thôn khởi nghiệp; kết nối
(Xem tiếp trang 15)
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SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA 44 ĐỘI VIÊN DỰ ÁN
TRI THỨC TRẺ TÌNH NGUYỆN VỀ LÀM
PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ SAU 6 NĂM CÔNG TÁC

H

ơn 6 năm thực hiện Dự án thí điểm tuyển
chọn 600 tri thức trẻ ưu tú có trình độ đại
học tăng cường về làm Phó chủ tịch Ủy
ban nhân dân (UBND) xã thuộc 62 huyện nghèo
do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày
26/01/2011, 44 tri thức trẻ của tỉnh Cao Bằng đã
có những bước trưởng thành cả về nhận thức
cũng như trong thực tiễn công tác, nhận được
nhiều sự tín nhiệm từ nhân dân.

Đ/c Đặng Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND
xã Thượng Thôn, Hà Quảng

Ngay từ khi được tuyển chọn và bố trí công
việc, các đội viên của dự án “600 tri thức trẻ” đã
tiếp cận nhanh với công việc, phát huy được
những kiến thức đã học ở trường áp dụng vào
thực tế, thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình,
hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây trồng, vật
nuôi, phòng chống dịch bệnh; tham gia tổ chức
các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao… tích
cực tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND các
xã về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội,
phối hợp với các đoàn thể xã tổ chức tốt công tác
tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, góp phần tích cực vào việc xóa đói,
giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Nhiều đội
viên đã mạnh dạn tham mưu xây dựng các tiểu đề
án, mô hình phát triển kinh tế - xã hội đưa vào
thực hiện như: trồng cây chuối tiêu tại xã Thắng
Lợi, nhân rộng cây thuốc lá, xây dựng bể lọc
nước sạch tại xã Kim Loan, huyện Hạ Lang; chăn
nuôi dê tại xã Quý Quân, huyện Hà Quảng… Qua
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các hoạt động, đã có nhiều đội viên được đánh
giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tính đến nay,
có 35/44 đội viên của dự án được vinh dự đứng
vào hàng ngũ của Đảng; 06/44 đội viên được cử
tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
Bên cạnh sự cống hiến và nỗ lực của các
đội viên dự án, cấp ủy, chính quyền các cấp cũng
quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các đội viên
dự án thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trên cơ sở chỉ
đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh các huyện Bảo Lạc,
Bảo Lâm, Thông Nông, Hạ Lang và Hà Quảng đã
tổ chức thực hiện quy trình để quy hoạch các đội
viên đủ tiêu chuẩn vào các vị trí, chức danh phù
hợp với năng lực, trình độ. Kết quả có 29/44 đội
viên được cấp ủy, chính quyền xã đưa quy hoạch
vào các chức danh chủ chốt của xã, trong đó có
05 đội viên được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch
xã; 15/44 đội viên được bầu tham gia Ban Chấp
hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngoài
ra, trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa
XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2016 – 2021, có 22/44 đội viên được tín
nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân
dân, 16/22 đội viên trúng cử.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt
được, việc thực hiện Dự án còn gặp nhiều khó
khăn như: Kinh phí để tổ chức thực hiện còn hạn
chế, thiếu kinh phí để đội viên thực hiện đề án,
mô hình; các đội viên tham gia Dự án hầu hết còn
trẻ, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, một số đội viên
năng lực công tác còn hạn chế.
Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả
thực hiện Dự án, các huyện được phân công trí
thức trẻ cần tiếp tục thực hiện giải pháp giao
nhiệm vụ trong Ban thường vụ Huyện ủy, mỗi
đồng chí phụ trách 01 xã có trí thức trẻ để thường
xuyên hỗ trợ, phối kết hợp với lãnh đạo xã để
giúp các trí thức trẻ phát huy cao nhất năng lực;
đồng thời tập huấn, trang bị các kiến thức quản lý
được tổng kết từ thực tiễn và tạo điều kiện để các
trí thức trẻ tiếp cận công việc thực tế.
Ngọc Huy, Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn
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THÔNG TIN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN CẤP CƠ SỞ
Năm 2017 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các
cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017
– 2022. Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung
ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Cao
Bằng đã ban hành một số văn bản chỉ đạo triển
khai thực hiện tới các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh, đồng
thời chỉ đạo các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tích cực
tham mưu với cấp ủy cùng cấp về các nội dung liên
quan đến Đại hội Đoàn tại địa phương, đơn vị.
* Đối với Đại hội điểm cấp cơ sở:
Nhằm tạo sự thống nhất trong công tác lãnh
chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp và rút kinh nghiệm
trong quá trình triển khai, thực hiện; căn cứ theo
điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị,
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Nước Hai (thuộc
huyện Đoàn Hòa An, Cao Bằng) tổ chức Đại hội
điểm, bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội trong 02
ngày (11 - 12/01/2017). Sau khi kết thúc Đại hội,
Thường trực Tỉnh Đoàn, đại diện các Ban chuyên
môn, Bí thư (Phó Bí thư) các huyện, thành Đoàn,
Đoàn trực thuộc tham dự Đại hội điểm cấp cơ sở
đã họp rút kinh nghiệm và thống nhất một số nội
dung cần tập trung thực hiện để chỉ đạo tổ chức
Đại hội đối với các đơn vị tiếp theo. Qua theo dõi
kế hoạch và báo cáo tiến độ Đại hội của các
huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, có 38 đơn
vị cấp cơ sở được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm,
94 đơn vị cấp cơ sở tiến hành Bầu Bí thư trực tiếp
tại Đại hội. Tính đến ngày 18/4/2017, đã có 36/38
đơn vị được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp
cơ sở đã tổ chức Đại hội.
* Đối với Đại hội điểm cấp huyện:
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thống nhất
chỉ đạo 02 đơn vị là Huyện Đoàn Trùng Khánh
và Huyện Đoàn Hà Quảng tổ chức Đại hội điểm
cấp huyện: Ngày 13-14/4/2017, Đại hội điểm
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trùng Khánh
lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tổ chức
thành công tốt đẹp, đồng chí Trần Văn Thành
được tín nhiệm bầu tái đắc cử chức danh Bí thư
Huyện Đoàn Trùng Khánh nhiệm kỳ 20172022. Huyện Đoàn Hà Quảng - đơn vị thứ hai
sẽ tổ chức Đại hội điểm cấp huyện vào ngày
25-26/4/2017.
Tính đến ngày 18/4/2017, toàn tỉnh có 314
cơ sở Đoàn đã tổ chức Đại hội (bao gồm cả các
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đơn vị được lựa chọn tiến hành đại hội điểm).
Đối với các đơn vị chưa tổ chức Đại hội hiện nay
cơ bản đã hoàn thiện hồ sơ Đại hội và đang trình
cấp ủy, Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện phê
duyệt. Ngoài ra, có 07 đơn vị chưa đến nhiệm kỳ
Đại hội sẽ tiến hành tổ chức Hội nghị đại biểu
theo quy định trong thời gian tới. Nhìn chung, các
đơn vị đã tổ chức Đại hội đều tích cực, chủ động
chuẩn bị văn bản, tài liệu, công tác nhân sự, hậu
cần, tuyên truyền cho Đại hội.
Bên cạnh đó, công tác nhân sự được các
đơn vị chủ động báo cáo xin ý kiến của cấp ủy
cùng cấp và Đoàn cấp trên trước khi giới thiệu tại
Đại hội. Quá trình lấy ý kiến giới thiệu nhân sự
Đại hội của Ban Chấp hành đương nhiệm đảm
bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình quy định.
Việc bầu Ban chấp hành, Bí thư và đại biểu dự
Đại hội Đoàn cấp trên diễn ra đúng trình tự,
nguyên tắc. Công tác ứng cử, đề cử tại Đại hội
dân chủ công khai. Việc điều hành bầu cử của
Ban kiểm phiếu đúng nguyên tắc, khoa học. Các
đại biểu tham gia Đại hội đều có tinh thần trách
nhiệm cao, tích cực tham gia thảo luận và các
công việc của Đại hội. Tuy nhiên, tại một số đơn
vị, công tác điều hành của Đoàn Chủ tịch còn
lúng túng, nhất là trong nội dung điều hành phần
bầu cử; Báo cáo chính trị của một số đơn vị còn
chung chung, chưa nêu bật được nét riêng của
đơn vị.
Để kịp thời chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn
tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ban
Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành Quyết định
thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ
Đại hội, Đề án tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XIV,
nhiệm kỳ 2017 - 2022; xây dựng dự thảo Báo cáo
chính trị trình Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ
XIV; Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường
vụ, Ủy ban kiểm tra Tỉnh Đoàn, Đề án phân bổ
đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn tỉnh và đã
trình lấy ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban
Chấp hành Tỉnh Đoàn đóng góp ý kiến tại Hội
nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ 12 ngày
13/01/2017. Đồng thời hướng dẫn các đồng chí
ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIII xây
dựng báo cáo kiểm điểm cá nhân về kết quả thực
hiện chức trách nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 – 2017.
Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn
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MỘT SỐ TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP TRONG ĐẠI HỘI ĐOÀN VÀ CÁCH XỬ LÝ
Tình huống 1: Tại Đại hội Đoàn cơ sở, khi
bầu Ban Chấp hành khóa mới, do điều hành
không tốt nên xảy ra tình trạng số phiếu thu vào
nhiều hơn số phiếu phát ra. Để xử lý tình huống
này, có ý kiến từ Đoàn Chủ tịch yêu cầu một đại
biểu rút một số phiếu bất kỳ bằng số phiếu thừa
rồi hủy ngay trước Đại hội. Sau đó Ban kiểm
phiếu kiểm số phiếu còn lại và công bố kết quả
bầu cử. Vậy cách xử lý này là đúng hay sai? Cần
giải quyết như thế nào?
Trả lời: Cách xử lý trên của Đoàn Chủ tịch
và Ban kiểm phiếu là sai, vi phạm nguyên tắc bầu
cử của Đoàn. Trong trường hợp này Ban kiểm
phiếu phải báo cáo và Đại hội phải quyết định
hủy toàn bộ số phiếu hiện có trong hòm phiếu để
tiến hành bầu lại. Ngoài ra, Đại hội có thể tiến
hành điểm danh lại để nắm chắc số đại biểu có mặt
để phát phiếu, tránh trường hợp có những đại biểu có
2 phiếu trong đó dùng 1 phiếu bầu giúp cho đại biểu
vắng mặt hoặc phát phiếu cho đoàn viên (hoặc thanh
niên) là khách mời đến tham dự đại hội…
Tình huống 2: Đại hội Đoàn cơ sở quyết
định bầu Ban Chấp hành mới với số lượng là 11
đồng chí. Danh sách bầu cử là 15 đồng chí với
kết quả như sau:
- 8 đồng chí có số phiếu đạt từ 75% 100% số phiếu bầu.
- 5 đồng chí có số phiếu bằng nhau đạt 70%
số phiếu bầu.
- 2 đồng chí có số phiếu bằng nhau đạt dưới
50% số phiếu bầu.
Xử lý tình huống này ra sao?
Trả lời: Điều lệ Đoàn quy định: “Nếu kết
quả bầu cử có nhiều người có số phiếu trên một
phần hai và bằng phiếu nhau nhưng nhiều hơn số
phiếu cần bầu thì bầu lại trong số người bằng
phiếu đó; người trúng cử là người có số phiếu cao
hơn, không cần phải trên một phần hai” (Khoản
2, điều 9, chương II, Điều lệ Đoàn). Trong trường
hợp này, do có 05 đồng chí có số phiếu bằng
nhau và đều trên 50%, trong khi đó số lượng Ban
Chấp hành còn thiếu là 03 đồng chí; vì vậy, Đại
hội phải tiến hành bầu lần thứ 2, nhưng chỉ bầu
lại 05 đồng chí có số phiếu bầu đồng ý bằng nhau
(70% phiếu) để lấy 03 đồng chí, người trúng cử là
người có số phiếu cao hơn, không cần phải trên
một phần hai.
Tình huống 3: Tại Đại hội Đoàn cơ sở có
một số đoàn viên không có hoặc mất thẻ đoàn
viên, có đại biểu cho rằng những đoàn viên đó
không đủ tư cách tham dự hội. Xử lý tình huống
này như thế nào?
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Trả lời: Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn
quy định: Thẻ đoàn viên có giá trị chứng nhận tư
cách đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Ban
Chấp hành Trung ương Đoàn thống nhất phát
hành... Thẻ đoàn viên được dùng để đăng ký tham
gia sinh hoạt đoàn tạm thời và xuất trình khi cần”.
Quy định như vậy không có nghĩa là những
đoàn viên không có thẻ thì “Không đủ tư cách
đoàn viên”. Mục 4, điều 7, chương II, Điều lệ
Đoàn khóa X quy định: “Đại biểu dự đại hội phải
được đại hội biểu quyết công nhận về tư cách đại
biểu. Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội không
được bác bỏ tư cách đại biểu do cấp dưới bầu, trừ
trường hợp đại biểu bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên
mà chưa được quyết định công nhận tiến bộ”, vì
vậy, nếu đoàn viên không có thẻ hoặc mất thẻ
đoàn viên nhưng được đại hội công nhận đủ tư
cách đại biểu thì vẫn được tham dự đại hội. Do
đó, Đoàn chủ tịch cần giải thích rõ điều này cho
các đại biểu đại hội hiểu rõ quy định. Ngoài ra,
trước khi tổ chức Đại hội, Ban Chấp hành Đoàn
cơ sở có thể tiến hành rà soát số lượng đoàn viên
không có thẻ hoặc mất thẻ để cấp lại.
Tình huống 4: Đại hội Đoàn cơ sở quyết
định bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội theo phương
pháp bầu Ban Chấp hành Đoàn cơ sở trước, sau
đó tiến hành bầu Bí thư trong danh sách Ban
Chấp hành. Nhưng khi bầu Bí thư lần thứ nhất thì
không đạt tỉ lệ số phiếu quá bán. Xử lý tình
huống này như thế nào?
Trả lời: Theo Hướng dẫn số 81
HD/TWĐTN-BTC ngày 01/11/2016 của Ban Bí
thư Trung ương Đoàn quy định: “Đại hội bầu Ban
Chấp hành trước, sau đó bầu Bí thư trong số Uỷ
viên Ban Chấp hành (chi đoàn, chi đoàn cơ sở có
thể bầu bí thư trước, sau đó bầu số Uỷ viên Ban
Chấp hành còn lại). Nếu Đại hội bầu chức danh
Bí thư lần thứ nhất không có đồng chí nào trúng
cử thì Đại hội tiến hành bầu lần thứ hai. Nếu bầu
lần thứ hai vẫn không có đồng chí nào trúng cử
thì không tiến hành bầu tiếp nữa. Chức danh Bí
thư giao lại cho Ban Chấp hành khóa mới bầu
theo quy định. Ban Chấp hành khoá mới không
đưa vào danh sách bầu Bí thư đối với đồng chí
không bầu trúng chức danh Bí thư tại Đại hội. ”.
Trong trường hợp này, Đại hội vẫn tiếp tục
bầu chức danh Bí thư lần thứ 2. Nếu bầu lần thứ
hai vẫn không có đồng chí nào trúng cử thì không
tiến hành bầu tiếp nữa. Chức danh Bí thư giao lại
cho Ban Chấp hành khóa mới bầu theo quy định”.
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Tình huống 5: Đại hội đoàn cơ sở tiến
hành bầu Ban Chấp hành khoá mới, khi Ban kiểm
phiếu công bố kết quả bầu cử thì có một đại biểu
đề nghị xem xét lại vì không tin vào kết quả kiểm
phiếu của Ban kiểm phiếu. Xử lý tình huống này
như thế nào?
Trả lời: Trong trường hợp này Đoàn Chủ
tịch Đại hội cần tiếp thu ý kiến đó và đề nghị Ban
kiểm phiếu kiểm tra lại toàn bộ phiếu bầu (có sự
giám sát của Đoàn Chủ tịch Đại hội, đại diện cấp
Uỷ Đảng cùng cấp và Đoàn cấp trên trực tiếp).
Nếu có sự sai sót thì điều chỉnh, sau đó công bố
kết quả cho Đại hội biết.
Tình huống 6: Trong Đại hội đại biểu của
một đoàn cơ sở, Đoàn Chủ tịch Đại hội nhận
được đơn của một đoàn viên (hiện đang sinh hoạt
tại một chi đoàn thuộc đoàn cơ sở đó) xin ứng cử
vào Ban Chấp hành khoá mới. Xử lý tình huống
này như thế nào?

Trả lời: Theo mục 2, điều 3, chương I,
Điều lệ đoàn quy định: Đoàn viên có quyền được
“Ứng cử, đề cử và bầu cử vào cơ quan lãnh đạo
các cấp của Đoàn”: mục III, phần thứ nhất hướng
dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn quy định : “Đoàn
viên có quyền ứng cử để bầu cử vào Ban Chấp
hành các cấp của Đoàn, dù đoàn viên đó là đại
biểu hay không là đại biểu của Đại hội. Đoàn
viên không phải là đại biểu của Đại hội ứng cử
vào Ban chấp hành từ cấp huyện và tương đương
trở lên phải gửi đến ban chấp hành cấp triệu tập
Đại hội đơn xin ứng cử, sơ yếu lí lịch và nhận xét
của Ban Chấp hành cơ sở Đoàn nơi đoàn viên
đang sinh hoạt, chậm nhất 15 ngày trước khi Đại
hội”. Như vậy đồng chí trên hoàn toàn có quyền
được ứng cử vào Ban Chấp hành đoàn cơ sở khoá
mới, việc có đưa đồng chí đó vào dan sách bầu cử
Ban chấp hành khoá mới hay không là do Đại hội
quyết định.
Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn

Mét sè khÈu hiÖu tuyªn truyÒn ®¹i héi ®oµn c¸c cÊp, nhiÖm kú 2017 - 2022
1. Tuổi trẻ Cao Bằng thi đua học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
2. Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới
Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV và Đại hội
Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022!
3. Tuổi trẻ Cao Bằng Đoàn kết - Sáng tạo Xung kích - Khởi nghiệp!
4. Tuổi trẻ Cao Bằng quyết tâm xây dựng quê
hương năng động, phát triển!

5. Tuổi trẻ Cao Bằng dưỡng tâm trong, rèn trí
sáng, xây hoài bão lớn!
6. Tuổi trẻ Cao Bằng xung kích, sáng tạo, tình
nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!
7. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng hành với
thanh niên lập thân, lập nghiệp!
8. Thanh niên Cao Bằng phấn đấu học tập,
nghiên cứu, làm chủ khoa học công nghệ!
Ban Tuyên giáoTỉnh Đoàn

NHÂN SỰ MỚI

Danh s¸ch bæ nhiÖm, ®iÒu ®éng c¸n bé quý IV n¨m 2016 vµ quý I n¨m 2017
1. Đồng chí Tô Phương Chi - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh
Đoàn, được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng khóa XIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017 kể từ
ngày 19/01/2017.
2. Đồng chí Nông Văn Tô – Chuyên viên Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn được
điều động đến công tác tại Đoàn khối các cơ quan tỉnh Cao Bằng từ tháng 12/2016.
3. Đồng chí Nông Xuân Kiên – Phó Bí thư Huyện Đoàn Trà Lĩnh được bầu giữ chức vụ Bí thư
Huyện Đoàn Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2012 – 2017 từ ngày 11/11/2016; Tham gia Ban Chấp
hành Tỉnh Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017 kể từ ngày 19/12/2016.
4. Đồng chí Nông Vĩnh Nam – Chuyên viên Huyện Đoàn Quảng Uyên được bầu giữ chức vụ
Phó Bí thư Huyện Đoàn Quảng Uyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017 kể từ ngày 20/02/2017.
Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn
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MÔ HÌNH – KINH NGHIỆM - ĐIỂN HÌNH

GƯƠNG SÁNG TRONG PHONG TRÀO HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN
“Một giọt máu cho đi là một cuộc đời ở
lại”, đó là thông điệp mà chị Hoàng Thị Hằng
sinh năm 1986, cán bộ Trạm Y tế xã Mai Long,
huyện Nguyên Bình, hiện là thành viên Câu lạc
bộ Thanh niên tình nguyện Cao Bằng Discovery
luôn thấu hiểu và chuyển tải thành hành động với
10 lần tham gia hiến máu.

Chị Hằng tham gia hiến máu tình nguyện
Ngay từ năm 2004 khi bước chân vào học
tại trường Trung cấp y Cao Bằng, bản thân Hằng
đã được các thầy cô giáo tuyên truyền về công tác
hiến máu tình nguyện.Với Hằng, hiến máu tình
nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, không chỉ cứu
sống được những bệnh nhân mà còn mang đến

cho người hiến máu một niềm vui, một niềm
hạnh phúc vì bản thân đã làm được một việc hết
sức cao đẹp. Chính vì lĩnh hội được việc làm cao
cả ấy, tính đến nay chị đã tham gia hiến máu 10
lần. Ngoài ra, chị luôn tuyên truyền, vận động
anh chị em trong gia đình, cũng như bạn bè sẵn
sàng tham gia hiến máu.
Không chỉ nhiệt tình tham gia vào phong
trào hiến máu tình nguyện, với tinh thần và nhiệt
huyết của mình, Hoàng Thị Hằng tham gia nhiệt
tình các hoạt động của Câu lạc bộ Thanh niên
tình nguyện Cao Bằng Discovery như: Chương
trình “Ngày hội gói Bánh chưng xanh - Ấm lòng
ngày Tết”; “Cùng em đến trường”; “Trao con
giống cho bà con vùng cao” thuộc địa bàn tỉnh
Cao Bằng. “Vui vẻ, hòa đồng, cởi mở”, đó là
những điều mà các bạn thành viên trong câu lạc
bộ nói tới khi nhắc tới Hằng.
Với lòng nhiệt huyết qua 10 lần tham gia
hiến máu tình nguyện, Hoàng Thị Hằng đã được
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khen
thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác
tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện tỉnh
Cao Bằng giai đoạn năm 2015 - 2016.
Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn

N÷ sinh viªn xøng ®¸ng víi gi¶i th−ëng “Sao th¸ng giªng”

T

rường CĐSP Cao Bằng là ngôi trường
duy nhất tại tỉnh Cao Bằng đào tạo, bồi
dưỡng nguồn giáo viên trình độ cao đẳng
sư phạm và trung cấp. Là chiếc nôi nuôi dưỡng,
đào tạo biết bao thế hệ giáo viên cho tỉnh nhà,
chất lượng giáo dục luôn được xác định là vấn đề
quan trọng hàng đầu. Bên cạnh đó, công tác Đoàn
trường học cũng luôn được quan tâm chú trọng
và luôn là lá cờ đầu trong các hoạt động của
Đoàn. Nhiều năm qua, Đoàn trường CĐSP luôn
gặt hái được nhiều thành tích cao trong công tác
Đoàn, Hội. Là đơn vị có lực lượng hùng hậu
trong các phong trào tình nguyện và các hoạt
động xã hội khác do các cấp, các ngành tổ chức
huy động. Đây cũng là ngôi trường có những sinh
viên xuất sắc đạt thành tích cao trong học tập và
các hoạt động Đoàn, Hội. Em Vi Thị Tuyết Nhung
sinh viên khoa Văn – công tác Đội K14 là một
trong những sinh viên như vậy. Em luôn mang
trong mình bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, là một
cán bộ Đoàn nhiệt tình sôi nổi và sáng tạo, một
BẢN TIN THANH NIÊN SỐ 2/2017

Tuyết Nhung tham dự vòng thi chung kết hội thi
“Sinh viên tài năng, thanh lịch” trường CĐSP tỉnh
năm 2016
thủ lĩnh vui tính, hòa đồng trong các hoạt động
tình nguyện của Liên chi đoàn và Đoàn trường.
Tham gia nhiều động tình nguyện do Đoàn
trường, Hội sinh viên tổ chức như: các hội diễn
văn nghệ, các hoạt động tình nguyện, các chương
trình hiến máu tình nguyện, tuyên truyền pháp
luật… Luôn hăng say, đi đầu trong các hoạt động
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THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
I. Cần tuyển dụng lao động tại khu công
nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, tỉnh Hải
Dương
1. Phiên dịch tiếng Trung hoặc tiếng Anh:
- Mức lương từ 7-10 triệu / tháng
- Yêu cầu : Nam hoặc Nữ từ 20-35 tuổi;
+ Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, thành thạo các
kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; ưu tiên người có
kinh nghiệm.
2. Kỹ thuật dệt:
- Mức lương từ 5- 15 triệu/tháng
- Yêu cầu: Nam hoặc Nữ từ 20-35 tuổi;
+ Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành
Dệt & Nhuộm; ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh
hoặc tiếng Trung.
3. Công nhân dệt, nhuộm:
- Mức lương từ 4,5 triệu trở lên (4,5 triệu là
mức lương cố định)
- Yêu cầu: Sức khoẻ tốt, chăm chỉ, cẩn thận;
+ Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh
vực dệt nhuộm;
+ Được đi đào tạo tại Trung Quốc từ 3-6
tháng (vẫn được hưởng lương).
II. Cần tuyển dụng lao động tại khu công
nghiệp Đại An tỉnh Hải Dương
1. Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn (Mức
lương hấp dẫn )
Yêu cầu: Nghe, nói, đọc, viết thành thạo
tiếng Hàn Quốc.
2. Lao động phổ thông (Sản xuất thiết bị
điện tử, màn hình máy tính )
- Lương trung bình từ 4,0 đến 8,5 triệu
(Thưởng Lễ, tết, năng suất, ….)
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT,
BHTN theo chế độ theo pháp luật.
- Hỗ trợ tiền nhà, tiền xe, thưởng chuyên cần.
- Tăng ca, làm đêm theo quy định.
- Có cơ hội đi đào tạo, làm việc ở nước ngoài.
Yêu cầu: Nam/Nữ tốt nghiệp THCS trở lên
(ưu tiên nữ); sức khỏe tốt, làm việc ổn định lâu
dài; chăm chỉ, cẩn thận, có lối sống khỏe mạnh.
BẢN TIN THANH NIÊN SỐ 2/2017

III. Cần tuyển dụng lao động tại khu công
nghiệp Nam Sách, Lai Vu, tỉnh Hải Dương
1. Cần tuyển 3.000 công nhân may, kiểm
hàng
- Thu nhập cao từ 6 đến 10 triệu đồng/tháng
- Yêu cầu: Nhanh nhẹn, chăm chỉ, không yêu
cầu trình độ học vấn; ưu tiên người có tay nghề
may và kiểm hàng.
- Quyền lợi: Được hưởng các mức lương cao,
đóng BHXH, BHYT ngay từ tháng đầu tiên thử
việc/đào tạo nghề;
+ Được thi tay nghề, nâng bậc lương tùy theo
mức tay nghề;
+ Hỗ trợ tiền xăng xe, nhà, trợ cấp con nhỏ,
có xe đưa đón.
2. Cần tuyển 05 nhân viên Kiểm tra chất
lượng sản phẩm
- Yêu cầu: Nam. Tốt nghiệp trung cấp nghề
trở lên chuyên ngành Chăn nuôi thú y, Công nghệ
thực phẩm, Hóa thực phẩm, Hóa phân tích, Sinh
học, các ngành tương đương.
+ Nhiệt tình, năng động, ham học hỏi, có tinh
thần trách nhiệm cao. Có khả năng làm việc độc
lập.
- Quyền lợi : Lương theo thỏa thuận.
+ Được đảm bảo quyền lợi và chế độ theo
quy định của pháp luật. Được đào tạo nâng cao
về kỹ thuật chuyên môn.
Địa chỉ nộp hồ sơ:
- Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên
tỉnh Cao Bằng - Địa chỉ Số 081, phố Xuân
Trường, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh
Cao Bằng - điện thoại: 02063.859.886 hoặc
Trung tâm Tư vấn, dịch vụ việc làm, hỗ trợ
doanh nghiệp khu công nghiệp
Địa chỉ: Số 1, Đường Đức Minh, P. Tân
Bình, TP Hải Dương
Điện thoại: 02203.899.298 - 0912312963
Fax: 02203.899.398
Email: chuankh39@gmail.com
* Ghi chú: Người lao động không phải nộp
bất kỳ khoản phí nào
Trung tâm GTVL thanh niên
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N÷ sinh xøng ®¸ng...
(TiÕp theo trang 13)
phong trào của Đoàn, Hội sinh viên nhưng Tuyết
Nhung vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình
là học tập. Em là một trong số những học sinh có
kết quả học tập cao nhất lớp, điểm học tập và
điểm rèn luyện của Tuyết Nhung đều đạt loại
giỏi. Kết quả học kỳ I năm học 2016 - 2017 đạt
8,8 điểm, Điểm rèn luyện đạt 97 điểm. Nói về về
bí quyết để học tập tốt và nhiệt tình tham gia
công tác Đoàn, Tuyết Nhung chia sẻ: Để có đủ
thời gian học tập và hoạt động phong trào em đã
xây dựng thời khoá biểu hợp lý, trong quá trình
học trên lớp em tập trung lắng nghe, ghi chép
những kiến thức thầy cô giảng, ngoài ra em còn
tìm đọc thêm các tài liệu liên quan đến các môn
học tại thư viện của trường, cố gắng học đến đâu
hiểu và nhớ ngay đến đó. Chỗ nào chưa hiểu em

Thanh niên khởi nghiệp...
(Tiếp theo trang 8 )
các sản phẩm của thanh niên với thị trường cũng
như tìm kiếm các nguồn hỗ trợ từ Hội Doanh
nhân trẻ trong đồng hành với thanh niên phát
triển sản xuất kinh doanh.
Vấn đề về khởi nghiệp và lập nghiệp của
thanh niên là một trong các nội dung được Đảng
và Nhà nước quan tâm, tại buổi làm việc với Ban
Bí thư Trung ương Đoàn, Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc nhấn mạnh: “Chính phủ và Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện và môi
trường thuận lợi để thanh niên phát huy vai trò
trách nhiệm đi đầu trong đổi mới sáng tạo khởi
nghiệp và xung kích giải quyết những vấn đề bức
xúc của xã hội”. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ
của cuộc cách mạng công nghiệp và tiến trình
toàn cầu hóa hiện nay, đây thực sự là cơ hội để
cho các ý tưởng khởi nghiệp, tạo việc làm mới
của thanh niên, sinh viên và các doanh nhân trẻ
phát triển và lan rộng trong cộng đồng. Do đó,
thanh niên Cao Bằng đang đứng trước rất nhiều
cơ hội và thách thức của khởi nghiệp, lập nghiệp.
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sẽ nhờ thầy, cô hoặc trao đổi với các bạn trong
lớp để tìm ra câu trả lời.
Nhờ vậy, trong năm 2017 em Vi Thị Tuyết
Nhung đã vinh dự được nhận giải thưởng “Sao
Tháng Giêng” năm 2017, giải thưởng cao quý do
trung ương hội sinh viên trao tặng dành cho cán
bộ Đoàn, Hội có thành tích xuất sắc trong công
tác và học tập, do Hội Sinh viên và Báo Sinh viên
Việt Nam phối hợp tổ chức.
Đây là một phần thưởng xứng đáng dành
cho em - đồng chí Bí thư chi đoàn Văn – Công
tác Đội K14, Phó bí thư liên chi đoàn Khoa Xã
hội trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng. Một
cán bộ Đoàn luôn trách nhiệm, nhiệt tình, hết
mình với các hoạt động phong trào của Đoàn
thanh niên, Hội sinh viên - em chính là tấm
gương sáng, là lá cờ đầu trong các hoạt động
phong trào của Đoàn thanh niên Trường Cao
Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.
Ban TTN trường học Tỉnh Đoàn

Tổ chức Đoàn thanh niên luôn đồng hành, hỗ trợ
thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, đặc biệt là
thanh niên nông thôn. Khởi nghiệp và lập nghiệp
không phải dễ dàng, còn nhiều những chông gai
thử thách, nhiều những yếu tố chủ quan và khách
quan tác động đến mỗi cá nhân, nhưng bằng
chính tinh thần và nghị lực của thanh niên, với sự
đồng hành hỗ trợ của tổ chức Đoàn các cấp, chắc
chắn trong tương lai sẽ có nhiều mô hình thanh
niên khởi nghiệp được tổ chức, nhiều thanh niên
thành công trên chính quê hương không chỉ cải
thiện được đời sống gia đình mà còn góp phần
thúc đẩy sự phát triển của xã hội.
Thanh niên khởi nghiệp sẽ là một trong
những nội dung trọng điểm của Đoàn và phong
trào thanh thiếu nhi trong năm 2017, với mục tiêu
cổ vũ tinh thần khởi nghiệp trong mọi đoàn viên
thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp bằng
nhiều hình thức, nhiều hoạt động cụ thể, tạo môi
trường thuận lợi để thanh niên phát huy tinh thần
xung kích, năng động, sáng tạo, có bản lĩnh, đam
mê dấn thân, dám nghĩ dám làm.
Ban Phong trào Tỉnh Đoàn
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BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH CAO BẰNG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO
THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2017
hiết thực hưởng ứng các phong trào thi đua
yêu nước do ngành và địa phương phát
động và phát huy kết quả đạt được trong
việc tổ chức các phong trào thi đua những năm
vừa qua. Ngày 10/3/2017, tại Hội nghị công
chức, viên chức năm 2017, đồng chí Nguyễn Thị
Thanh Oanh – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công
đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, thay
mặt lãnh đạo BHXH tỉnh Cao Bằng phát động
phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề: "Cán bộ
công chức, viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao
Bằng kỷ cương, đoàn kết, quyết tâm thi đua
hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ
năm 2017" với những nội dung chủ yếu sau:

T

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Oanh – Phó Giám đốc
BHXH tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước
năm 2017

Một là, Tiếp tục đổi mới công tác thi đua,
khen thưởng theo tinh thần của Chỉ thị số 34CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị
số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng
Chính phủ; quán triệt, triển khai, tuyên truyền và
thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, của
Ngành về công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời
sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, phát hiện
và lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích
tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng.
Hai là, Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu
quả các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các
mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW
ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Quyết định số
1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng
Chính phủ, Đề án lộ trình tiến tới BHYT toàn dân
và Chiến lược phát triển ngành BHXH giai đoạn
2013- 2020. Gắn phong trào thi đua thực hiện
nhiệm vụ chính trị của đơn vị với việc "Học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh". Đồng thời, hưởng ứng thực hiện tốt các
đợt thi đua theo chuyên đề do ngành và địa phương
phát động.
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Ba là, Xây dựng đội ngũ công chức, viên
chức đoàn kết, sáng tạo, tận tuỵ và trách nhiệm;
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; tăng cường
kỷ cương, kỷ luật hành chính; sử dụng hiệu quả
thời giờ làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ
và uy tín của ngành BHXH đối với nhân dân, tổ
chức và doanh nghiệp.
Bốn là, Tập trung tối đa mọi nguồn lực, tổ
chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế
hoạch giao trong năm 2017 và kế hoạch cụ thể
từng năm trong giai đoạn 2016- 2020; khắc phục
tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT,
giảm tỉ lệ nợ đọng BHXH, BHYT xuống dưới
02% so với số phải thu; phấn đấu số người tham
gia BHXH chiếm tỉ lệ 12,9 % so với lực lượng
lao động; số tham gia BH thất nghiệp chiếm tỉ lệ
9% so với lực lượng lao động; số người tham gia
BHYT đạt tỉ lệ 96,4% so với dân số của tỉnh.
Quản lý chặt chẽ phôi sổ BHXH, thẻ BHYT;
hoàn thành công tác phát hành thẻ BHYT năm
2018 trong tháng 12/2017. Giải quyết đầy đủ, kịp
thời các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp
cho người tham gia và hưởng chế độ; đẩy mạnh
phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường
công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi
phạm chế độ chính sách BHXH, BHYT, BH thất
nghiệp. Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối quỹ
BHXH trong dài hạn; quản lý và sử dụng có hiệu quả,
bảo đảm cân đối quỹ KCB BHYT năm 2017.
Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên
truyền với nội dung, hình thức phong phú, đa
dạng, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường phối
hợp, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các
hoạt động tuyên truyền đến tất cả các nhóm đối
tượng.
Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành,
đoàn thể liên quan làm tốt công tác tham mưu
cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các
cấp tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định
của Luật BHXH, Luật BHYT; tăng cường chỉ
đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện
BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.
Với những nội dung, mục tiêu thi đua trên
đây, tập thể công chức, viên chức, người lao động
BHXH tỉnh Cao Bằng tiếp tục phát huy tinh thần
đoàn kết, thống nhất xây dựng, nêu cao tinh thần
trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, lập thành tích xuất
sắc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ công
tác năm 2017./.
Nguyễn Lan – Văn phòng BHXH tỉnh
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