HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
UỶ BAN HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ
Quảng Trị, ngày'íýtháng 9 năm 2018

***

Số: Ạ.Ũ -KH/UBH

KỂ HOẠCH
Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới
Đại hộ.] đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị
•.oU/ệ^.TX)u'
lẳn thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Găn-cứ Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Chương trình làm
} viẹc toàn khóa của ủ y ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị
khóa IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019;
- Căn cứ Ke hoạch S(D 52-KH/TWH, ngày 14/9/2018 của ủ y ban Trung
ương Hội LHTN Việt Nam về tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến
tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 2024;
- ủ y ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị xây dựng Kế
hoạch tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội
đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niển Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ V, nhiệm kỳ
2019 - 2024, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YỂU CẦU
1. Mục
• đích
- Tạo đợt sinh hoạt rộng rãi trong các cấp bộ Hội và các tầng lớp thanh niên
nhằm đánh giả kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội các cấp trong nhiệm kỳ
qua; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh
niên trong nhiệm kỳ mới.
- Củng cố và phát triển tổ chức Hội để Hội thật sự là tổ chức của thanh niên,
do thanh niên và vì thanh niên; đoàn kết, tập họp rộng rãi các tầng lóp thanh niên
vào tổ chức Hội và qua các phong trào, hoạt động của Hội. Phát hiện giới thiệu các
nhân tố tiêu biểu, uy tín tham gia ủ y ban Hội các cấp.
- Phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên,
thanh niên trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trước, trong và
sau Đại hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo
tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của hội viên, thanh niên.
2. Yêu cầu
- Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh trong chuẩn bị và tổ chức Đại hội.
- Đổi mới công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội sao cho Đại hội là ngày hội
đoàn kết các tầng lóp thanh niên, thu hút sự tham gia và đóng góp của đông đảo
thanh niên; đảm bảo thiêt thực, hiệu quả và tiêt kiệm.
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II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp thực hiện 04 nội dung sau:
1. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và xác đinh
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm
kỳ mới.
2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Hội cấp trên
trực tiếp.
3. Hiệp thương cử ra ủ y ban Hội nhiệm kỳ mới.
4. Hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội Hội cấp trên.
III. XÂY DỰNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI HỘI LIÊN HIỆP THANH
NIÊN VIỆT NAM CÁC CẤP
1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua
- Báo cáo phải ngắn gọn, có số liệu cụ thể, so sánh, đối chiếu với nhiệm kỳ
trước để nhận định sự phát triển của phong trào; đánh giá cụ thể kết quả thực hiện
các chỉ tiêu nhiệm kỳ đặt ra; dẫn chứng mô hình, giải pháp cần cụ thể, bao quát ở
nhiều khu vực, đối tượng, cấp bộ Hội. Đánh giá đúng hạn chế cần thẳng thắn, cụ
thể, không né tránh. Phân tích nguyên nhân cần tập trung phân tích nguyên nhân
chủ quan. Bài học kinh nghiệm cần cụ thể, sát với thực tiễn của nhiệm kỳ.
- Đánh giá tình hình thanh niên cần cụ thể, nêu được những điểm nổi bật
của thanh niên (cả mặt tích cực và mặt hạn chế, tiêu cực) địa phương, đơn vị. Chú
ý những vẫn đề lớn có tác động đến thanh niên hoặc những biểu hiện đặc trưng
của thanh niên địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ qua.
Đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chương
trình xây dựng, phát triển tổ chức Hội tại địa phương, đơn vị, có số liệu cụ thể, chỉ
ra những mô hình hay, cách làm hiệu quả cần phát huy và các nội dung chưa phù
họp, kém hiệu quả cần được loại bỏ.
- Xây dựng hế thống phụ lục số liệu, mô hình kèm theo.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên
nhiệm kỳ mói
- Dự báo tình hình thanh niên trong nhiệm kỳ mới cần cụ thể, sát vói tình hình
thực tế, xu thế phát triển của thanh niên địa phương, đơn vị.
- Căn cứ các nhiệm vụ liên quan được đề cập trong Nghị quyết của Đảng,
của Đoàn (ở từng cấp), nhu cầu của thanh niên và khả năng tổ chức thực hiện của
tổ chức Hội để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào
thanh niên nhiệm kỳ mới.
- Các mục tiêu, chỉ tiêu phải phù họp, dễ đo lường; các nhiệm vụ, giải pháp
phải cụ thể, đầy đủ và khả thi.
3. Báo cáo kiểm điểm của ủ y ban Hội LHTN Việt Nam các cấp
Tập trung đánh giá tính họp lý về cơ cấu, thành phần và hiệu quả hoạt động
của ủ y ban Hội, làm cơ sở xây dựng ủ y ban Hội nhiệm kỳ mới; đánh giá tình hình
biến động và kết quả kiện toàn ủ y ban Hội trong nhiệm kỳ; kiểm điểm kết quả cụ
-
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thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội, sự định hướng của ủ y ban Hội trước những
vấn đề mới phát sinh trong nhiệm kỳ; đánh giá sự tham gia của các thành viên ú y
ban Hội; phân tích những hạn chế, tồn tại trong tổ chức và hoạt động cửa ủ y ban
Hội trong nhiệm kỳ qua.
4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp
Trên cơ sở văn kiện của Đại hội, ủ y ban Hội cấp triệu tập Đại hội xây dựng
dự thảo Nghị quyết Đại hội gồm những nội dung cơ bản, quan trọng để Đại hội
thảo luận, quyết định.
5. v ề thảo luận, góp ý văn kiện của Đại hội

5.1. Đối với văn kiện cấp tề chức Đại hội
ủ y ban Hội cấp triệu tập Đại hội xây dựng dự thảo văn kiện của Đại hội, tố
chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, hội viên, thanh niên, các đồng chí cựu cán bộ
đoàn, hội, các chuyên gia, các ban, ngành, đoàn thê.

5.2. Đối với báo cảo cấp trên
Các cấp bộ Hội tổ chức cho hội viên, thanh niên nghiên cứu góp ý vào văn
kiện Đại hội cấp trên trước khi tổ chức Đại hội và tống họp báo cáo tại Đại hội của
cấp mình.
Việc thảo luận, lấy ý kiến đóng góp vào văn kiện của Đại hội Hội phải được
tiến hành nghiêm túc, trên tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, nội dung phải cụ
thể và được tiến hành dưới nhiều hình thức để thu hút sự tham gia rộng rãi của cán
bộ, hội viên, thanh niên; đồng thời qua thảo luận các cấp bộ Hội lĩnh hội tư tưởng
chỉ đạo của Hội LHTN Việt Nam cấp trên để cụ thể hóa vào văn kiện và nghị
quyết Đại hội của cấp mình.
IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN s ự ỦY BAN HỘI LIÊN HIỆP
THANH NIÊN VIỆT NAM CÁC CAP
Chuẩn bị nhân sự ủ y ban Hội LHTN khóa mới là nội dung quan trọng, quá
trình chuẩn bị nhân sự phải thực hiện dân chủ, công khai, đúng điều lệ, quy định;
ủ y ban Hội LHTN Việt Nam các cấp phải có cơ cấu, số lượng và thành phần hợp
lý, gồm những cá nhân có đức, có tài, có tín nhiệm trong tổ chức Hội, trong thanh
niên; chú trọng cán bộ nữ, dân tộc, hội viên, thanh niên có thành tích đặc biệt xuất
sắc, tiêu biểu trong các tầng lóp thanh niên.
1. Tiêu chuẩn ủ y viên ủ y ban Hội
- Có tinh thần yêu nước, có hiểu biết về Hội, có kỹ năng công tác Hội, nắm
vững Điều lệ Hội; có khả năng tổ chức hoạt động và vận động quần chúng thực
hiện các chủ trương, các chương trình hoạt động của Hội.
- Tích cực phấn đấu xây dựng mặt ữận đoàn kết, tập họp thanh niên vì dân
giàu, nước manh, dân chủ, công băng, văn minh.
- Có uy tín, khả năng, trình độ học vấn và tinh thần trách nhiệm để đại diện,
bảo vệ quyền lợi chính đáng, họp pháp của các tầng lóp thanh niên và hội viên.
•
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Căn cứ vào tiêu chuẩn trên, ở mỗi cấp bộ Hội cần cụ thể hóa cho phù họp
với yêu cầu ở từng địa phương, đơn vị; phù họp với tính chất và đối tượng cụ thể
của Hội.
2. Số lượng ủ y viên ủ y ban Hội
Số lượng ủ y viên ủ y ban Hội, Ban Thư ký, Thường trực Hội các cấp đảm
bảo tính hợp lý, tính đại diện, theo Điều lệ Hội, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội
và Hướng dẫn tổ chức Đại hội HLHTN Việt Nam các cấp do Đoàn Chủ tịch Trung
ương Hội ban hành, cụ thể như sau:
- Cấp tỉnh: Từ 31 - 69 anh, chị; ừong đó có Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch,
Ban Thư ký không quá 1/3 số lượng ủ y viên ủ y ban Hội.
- Cấp huyện: Từ 15 - 39 anh, chị; ừong đó có Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch.
- Cấp xã: Từ 05- 29 anh, chị; trong đó có Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch.
* Việc vượt quá số lượng quy định trên phải được sự đồng ý của Ưỷ ban
Hội LHTN Việt Nam cấp trên trực tiếp, nhưng không quá 15%.
3. Cơ cấu ủ y ban Hội
- Đại diện Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp; đại diện các tổ chức thành viên
như: Hội Sinh viên, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ.
- Đại diện ủ y ban Hội cấp dưới trực tiếp.
Đại diện các thành phần thanh niên (thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ
tôn giáo, thanh niên nông thôn, công nhân, trí thức trẻ, văn nghệ s ĩ tr ẻ ,...).
- Đại diện các cá nhân tiêu biểu và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Ban Thư ký ủ y ban Hội chỉ có ở cấp tỉnh và cơ cấu Thường trực Tỉnh
Đoàn giữ chức danh Chủ tịch Hội; các cơ cấu khác tùy thuộc vào điều kiện cụ thể
của từng địa phương, đơn vị để phân bổ.
Chú ý cơ cấu họp lý số uỷ viên cũ, uỷ viên mới; tỷ lệ nữ và các độ tuối đê
đảm bảo tính kế thừa.
4. Hiệp thương chọn cử đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp trên
Việc hiệp thương chọn cử đoàn đại biểu phải theo quy định Điều lệ Hội,
hướng dẫn của ủ y ban Hội LHTN Việt Nam cấp trên. Đại biểu được hiệp thương
chọn cử làm đại biểu là những cán bộ, hội viên tiêu biểu, có tín nhiệm trong tổ
chức Hội, trong thanh niên; có khả năng đóng góp ý kiến vào các quyết định của
Đại hội và có trách nhiệm tuyên truyền kết quả Đại hội.
5. Số lượng đại biểu và thời gian Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp
-

5.1. Số lượng đại biểu
Số lượng đại biểu Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp do ủ y ban Hội cấp
triệu tập Đại hội quyết định phù hợp với khả năng tổ chức, điều kiện thực tế và
ngân sách cho phép.
5.2. Thời gian đại hội: Thống nhất tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt
Nam 4 cấp (từ cơ sở đến Trung ương) trong năm 2019.
Đại hội cấp cơ sở: Không quá 01 ngày, hoàn thành chậm nhất trong tháng
5 năm 2019. Đại hội điểm hoàn thành trước ngày 30/4/2019.
-
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- Đại hội cấp huyện: Không quá 01 ngày, hoàn thành chậm nhất trong tháng
8 năm 2019. Đại hội điểm hoàn thành trước 31/7/2019.
- Đại hội cấp tỉnh: Không quá 02 ngày, hoàn thành chậm nhất giữa tháng 10
năm 2019.
6. Chương trìn h đại hội
Tùy theo điều kiện thực tế, ủ y ban Hội LHTN Việt Nam các cấp xây dựng
chương trình Đại hội phù họp, đảm bảo thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này.
Đại hội có thể diễn ra ngoài trời, trong hội trường, gắn với hoạt động của thanh
niên... Tuy nhiên nhất thiết phải thực hiện những phân sau đảm bảo theo đúng
Điều lệ và Nghi thức Hội:
- Chào cờ.
- Khai mạc.
- Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội.
- Báo cáo về tình hình đại biểu dự Đại hội.
- Trinh bày tóm tắt văn kiện Đại hội và thảo luận, đóng góp ý kiến cho báo
cáo, đóng góp vào văn kiện Đại hội Hội cấp hên trực tiếp và Đại hội toàn quốc.
- Phát biểu chỉ đạo của cấp ủy, ủ y ban Hội cấp trên.
- Hiệp thương chọn cử ủ y ban Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ mới và đoàn
đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp trên.
Khen thưởng (nếu có).
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Bế mạc, tổng kết Đại hội.
* Các hoạt động đồng hành với Đại hội: ủ y ban Hội tổ chức các hoạt động
tạo khí thế trước, trong và sau Đại hội, như: Ngày hội thanh niên; Liên hoan, hội
trại, tọa đàm, diễn đàn; tổ chức đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên chào
mừng Đại hội; trao giải thưởng, trao các loại công trình tại Đại hội.
V T ố CHỨ C TH Ự C H IỆN
1. Đối với cấp tỉnh
- Tham mưu Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh có văn bản
chỉ đạo về Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN
Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Xây dựng Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng
Trị lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban của Đại hội đại biểu Hội LHTN
Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Xâỵ dựng Dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh
Quảng Trị lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024;
- Ban hành Hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội LHTN V iệt Nam các cấp, duyệt
Đại hội cấp huyện.
- Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này.
-
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2. Đối vói các cấp bộ Hội từ cấp huyện đến cơ sở
- Thường trực ủ y ban Hội các cấp xây dựng đề án tổ chức Đại hội, thành
lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp ủ y ban Hội chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức
Đại hội.
- Thường trực ủ y ban Hội cấp dưới báo cáo đề án tổ chức Đại hội, việc
chuẩn bị văn kiện Đại hội, báo cáo, đề án nhân sự với cấp uỷ Đảng, Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh cùng cấp và Thường trực ủ y ban Hội cấp trên. Khi được cấp uỷ
Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp và Thường trực ủ y ban Hội cấp trên
đồng ý thì mới tiến hành Đại hội.
- Hội LHTN Việt Nam cấp huyện chọn một số đon vị cơ sở để chỉ đạo Đại
hội điếm rút kinh nghiệm.
_
_
_________
Căn cứ vào kê hoạch này, Thường trực Uy ban Hội LHTN Việt Nam các
huyện, thị, thành phô báo cáo, xin ý kiên chỉ đạo của câp uỷ Đảng, Đoàn TNCS
HÔ Chí Minh cùng câp xây dựng kê hoạch, đê án và chi đạo việc tô chức Đại hội
Hội các câp thuộc địa phương, đơn vịâ^'
Nơi nhận:
TM .UR
V IỆT NAM TỈNH
r
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ĩ

- Đoàn chủ tịch TW Hội LHTN Việt Nam;
- Ban ĐKTHTN Trung ưcmg Đoàn;
- Ban TNXP Trung ưcmg Đoàn;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND,
UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Ban, VP Tỉnh ủy;
(để b/c)
- Đ/c Lê Quốc Phong - Bí thư TW Đoàn,
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam;
- Đ/c Phạm Đức Châu - Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy;
- Đ/c Mai Thức - UVBTV Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh;
- BTV các Huyện, Thị, Thành ủy (để p/h c/đ);
- BTV các huyện, thị, thành Đoàn (để t/h);
- Các tổ chức Hội thành viên tập thể của Hội
LHTN Việt Nam tỉnh;
- Báo Thanh niên thường trú tại Quảng Trị;
- Lưu VP.

Nguyễn Khánh Vũ
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