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     BCH TỈNH KIÊN GIANG	                            Rạch Giá, ngày 31 tháng 01 năm 2013
	                 ***
          Số: 25  BC/TĐTN

BÁO CÁO
đánh giá tổng kết công tác Đoàn và phong trào 
thanh thiếu nhi năm 2012
------




Căn cứ Chương trình chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012 của Ban Chấp hành (BCH) Tỉnh Đoàn với chủ đề năm “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn các cấp”. Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012, cụ thể như sau:
I/ TÌNH HÌNH THANH NIÊN
1. Cơ cấu thanh niên: Toàn tỉnh hiện có hơn 500.016 thanh niên (TN), chiếm 28,8% dân số và 57% lao động trong tỉnh, TN là nữ 253.008 TN (chiếm 50,6%), TN là người dân tộc thiểu số 56.001 TN (chiếm 11,2% : Khơme: 8,5%, Hoa: 2,7%), TN tôn giáo 110.000 TN (chiếm 2,2%).  Trong đó: TN nông thôn 382.012 TN (chiếm 76,4%); TN Khối LLVT 7.500 TN (chiếm 1,5%); TN Khối công chức, viên chức 13.500 TN (chiếm 2,7%); TN Khối Doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh 18.500 TN (chiếm 3,7%); TN Khối trường học 78.504 TN (chiếm 15,7%).
2. Tình hình tư tưởng, tâm trạng thanh niên và các yếu tố tác động
- Phần đông TN có trình độ học vấn, sức khỏe, tư duy năng động, sáng tạo, có lòng yêu nước, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; có ý chí vươn lên trong học tập, lập thân, lập nghiệp. TN có nguyện vọng mong muốn được tin tưởng, được cống hiến; mong muốn có việc làm, thu nhập ổn định, đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, môi trường sống an toàn. Đa số TN tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự phát triển của quê hương, đất nước.
- Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế, xã hội khu vực và quốc tế, ảnh hưởng mặt trái của quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế vẫn còn một số khó khăn nhất định nên ảnh hưởng một bộ phận TN có biểu hiện mờ nhạt về lý tưởng, dễ dao động về lập trường chính trị, lệch lạc về giá trị đạo đức, sống thực dụng, ích kỷ, thiếu trách nhiệm, mắc vào các tệ nạn xã hội. Với tác động của toàn cầu hóa và cuộc cách mạng số hóa, các trò chơi, giao tiếp qua mạng Internet chiếm ngày càng lớn thời gian một phần cũng ảnh hưởng đến tình hình tư tưởng của thanh thiếu niên. Cụ thể, các nhóm đối tượng có diễn biến về tâm trạng, tư tưởng như sau:

+ Đoàn viên Thanh niên (ĐVTN) công nhân, viên chức: Vẫn còn một bộ phận ĐVTN, nhất là TN công nhân lao động phổ thông chưa an tâm do lương thấp, trong khi đó giá cả các mặt hàng tăng, nhất là giá xăng, dầu… làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống hàng ngày.
+ ĐVTN học sinh sinh viên: Bên cạnh những kết quả tích cực, bằng các hình thức sinh động, năm qua nhiều trường đã tổ chức tốt các buổi giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống góp phần để ĐVTN nhận thức rất sâu sắc về lý tưởng đạo đức cách mạng. Vẫn còn nhiều học sinh, sinh viên thờ ơ với các vấn đề xã hội, không quan tâm tới các phong trào của Đoàn, còn biểu hiện thiếu nghiêm túc trong các hoạt động Đoàn - Hội sinh viên, ít sinh viên đăng ký tham gia các hoạt động xã hội.
+ Đoàn viên khối LLVT: Với lợi thế được tuyển chọn kỹ về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, sức khỏe, đồng thời được huấn luyện, đào tạo cơ bản, thường xuyên được rèn luyện trong thực tiễn công tác, chiến đấu và các phong trào hành động cách mạng nên ĐVTN khối LLVT luôn có lý tưởng cách mạng trung thành tuyệt đối với Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. ĐVTN lực lượng vũ trang có tinh thần xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh nhà.
+ ĐVTN địa bàn dân cư: Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, lực lượng này thời gian qua đa số bị biến động lớn do đi làm ăn xa, tỷ lệ thất nghiệp do bị cắt giảm hợp đồng lao động từ các doanh nghiệp cao. Hiện tại, số TN còn lại ở các địa phương đang có nhu cầu cần được vay vốn, phát triển kinh tế. 
II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2012
1. Kết quả thực hiện chủ đề công tác năm
- Xác định chủ đề công tác năm 2012 là “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn các cấp”. Tổ chức các cơ sở Đoàn tiếp tục ổn định và phát triển đáp ứng cơ bản yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sinh hoạt lệ chi Đoàn từng bước đi vào nề nếp, tỷ lệ đoàn viên tham gia sinh hoạt định kỳ bình quân đạt 75%, có sự cải thiện cơ bản về nội dung và hình thức, tạo sự hấp dẫn, chú trọng việc thực hiện yêu cầu nhiệm vụ chung, đồng thời đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐVTN. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đoàn thực hiện khá nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm của tập thể và cá nhân các Ủy viên Ban Chấp hành (UVBCH), BTV cơ sở Đoàn không ngừng được nâng cao, thể hiện tốt tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, điều hành hoạt động, chủ động tham mưu với cấp ủy, Đoàn cấp trên, kịp thời kiện toàn đội ngũ BCH, BTV và các chức danh chủ chốt của Đoàn đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn. Chủ động quy hoạch tạo nguồn, tham mưu đào tạo, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng cơ bản yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tổ chức Đại hội các cấp được chuẩn bị chu đáo từ vấn đề văn kiện, củng cố nhân sự đến công tác hậu cần phục vụ,.. đảm bảo Đại hội diễn ra thành công, bảo đảm tuyệt đối về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu theo đề án phân bổ của các cấp.
- Đồng thời, xác định chất lượng đoàn viên là một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, từ đó các cấp bộ Đoàn trong tỉnh luôn đặc biệt quan tâm chỉ đạo, kịp thời định hướng các nội dung trọng tâm nâng cao chất lượng đoàn viên về mọi mặt, trọng tâm là nâng cao ý thức chính trị, pháp luật, phẩm chất đạo đức cho ĐVTN gắn với triển khai thực hiện phong trào học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với điều kiện thực tế của đoàn viên theo lĩnh vực, ngành công tác. Nhiều cơ sở Đoàn đã quan tâm chỉ đạo xây dựng chi Đoàn mạnh, chi Đoàn kiểu mẫu, tập trung củng cố tổ chức cơ sở yếu kém, chú trọng thực hiện những vấn đề trọng tâm, then chốt tạo bước tiến quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng cơ sở. Tính đến nay có 2.283/3.043 Chi đoàn 15 đoàn viên trở lên (chiếm 25%). 
2. Công tác tuyên truyền, giáo dục
2.1- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:
Được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm, thực hiện thường xuyên, trọng tâm và cao điểm là tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, các buổi hội thảo, nói chuyện chuyên đề cho ĐVTN được đầu tư, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Công tác thông tin về các vấn đề chính trị, thời sự quan trọng được tổ chức định kỳ hàng quý cho đội ngũ Báo cáo viên của tỉnh. Một số huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt tình hình, nhu cầu, nguyện vọng của ĐVTN, kiến nghị, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền để trao đổi, định hướng cho TN. Các chương trình đối thoại, gặp gỡ giữa lãnh đạo với thiếu nhi, học sinh, sinh viên, đoàn viên tiêu biểu, thanh niên điển hình trên các lĩnh vực tạo sự phấn khởi cho thanh thiếu nhi trong học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
2.2- Thực hiện Kế hoạch “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2011-2015”:  
Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai đến đoàn viên, hội viên, TN tiếp thu học tập và quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; hướng dẫn cho đoàn viên đăng ký làm theo những nội dung trong Kế hoạch số 218-KH/TĐTN, ngày 22/02/2012 của BTV Tỉnh Đoàn; Cụ thể hóa tiêu chí chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng đối tượng như: trong lực lượng học sinh, sinh viên “3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”; TN Công an “Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”; thiếu nhi “Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Kiên Giang vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tổ chức cho đoàn viên Chi đoàn đăng ký, ghi sổ và thực hiện làm theo lời Bác, có 3.043 Chi đoàn đăng ký; triển khai sâu rộng thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Kiên Giang học tập và làm theo lời Bác” dưới nhiều hình thức như: tủ sách học tập và làm theo lời Bác, viết nhật ký TN làm theo lời Bác, xây dựng sổ vàng làm theo lời Bác, Hội thi Kể chuyện Bác Hồ,.. Kịp thời khen thưởng những cá nhân gương mẫu, điển hình, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời kiên quyết đấu tranh, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm của cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt.
2.3- Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và đạo đức, lối sống: được cơ sở Đoàn lồng ghép tổ chức thực hiện vào dịp mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Thìn - 2012, diễn đàn thể hiện nhận thức của TN về trách nhiệm trong xã hội, về xây dựng lối sống, nếp sống văn hoá, kỷ niệm các ngày lễ lớn như: ngày thành lập QĐNDVN, truyền thống HS, SV, kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng, 81 năm thành lập Đoàn, truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh; 37 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, các đợt thăm hỏi gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ; chương trình “Khi tôi 18”, “Học kỳ quân đội”, diễn đàn “Phòng chống bạo lực gia đình”, “Tiến bước lên Đoàn”, Liên hoan các đội nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng và phát hành đặc san chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017; tổ chức các hoạt động về nguồn, sân chơi TN với “Văn hoá ứng xử trong giao thông”, giao lưu họp mặt truyền thống, sinh hoạt tài liệu trong các buổi họp lệ Chi đoàn, sinh hoạt Đội, Chi hội,.. Tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của ĐVTN và quần chúng nhân dân trong việc phòng chống các loại dịch bệnh, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong thanh thiếu niên về sức khỏe sinh sản vị thành niên, về thực hiện kế hoạch hóa gia đình; phòng chống tệ nạn mai túy, mại dâm, phòng chống HIV/AIDS,…. Kết quả đã tổ chức được 2.525 cuộc, trên 01 triệu lượt ĐVTN tiếp thu.    
2.4- Công tác tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước: tiếp tục được đẩy mạnh, tuyên truyền Luật TN, Luật Nghĩa vụ quân sự, pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT),.. Chú trọng tập trung triển khai 6 bài học lý luận chính trị, Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (Khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Phối hợp xây dựng Câu lạc bộ Tuổi trẻ pháp luật, Tủ sách pháp luật, các hình thức sân chơi tuyên truyền, mô hình phiên tòa giả định, Đội TN tình nguyện tư vấn, hướng dẫn các vấn đề pháp lý cao điểm trong Tháng TN và Chiến dịch Tình nguyện Hè 2012; tổ chức tọa đàm, giao lưu, gặp gỡ chia sẻ và giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT với các đối tượng là trại viên Trại giam Kênh 7 - Bộ Công an và học viên Trung tâm Giáo dục, Lao động và Xã hội tỉnh có quá khứ lỗi lầm nhưng đã có nhiều tiến bộ trong cuộc sống, góp phần tạo thêm động lực cho các đối tượng TN này tái hoà nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

2.5- Công tác truyền thông: có nhiều đổi mới trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nội dung được hiện đại hóa và cập nhật gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đất nước. Phương thức giáo dục ngày càng phong phú, đa dạng như chuyên trang, thi viết tìm hiểu, báo Kiên Giang, Đài PT-TH tỉnh, Tờ tin, Website,… chú trọng các hình thức giáo dục thân thiện, cởi mở, có tính hấp dẫn cao nhưng đảm bảo tính định hướng. Việc giáo dục thông qua gương cán bộ Đoàn, gương các điển hình tiên tiến đã được các cấp bộ Đoàn coi trọng, triển khai có hiệu quả. Các cấp bộ Đoàn đã có nhiều đổi mới trong việc chuyển tải các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và chủ trương lớn của tỉnh đến với TN. Nhiều hình thức phong phú, được tổ chức bài bản như: các lớp quán triệt nghị quyết, hội thi, tọa đàm, nghe nói chuyện, thi tìm hiểu, sân khấu hóa… thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Kết quả đã tổ chức được 455 đêm diễn Hội thi, liên hoan văn hóa văn nghệ, thu hút 65.845 lượt nguời tham gia, cỗ vũ. Trọng tâm là các hoạt động VHVN chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang Khoá IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012 - 2017.
3. Phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”
3.1- Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội:
- Các cấp bộ Đoàn đặc biệt quan tâm đẩy mạnh vai trò xung kích của TN trong lao động sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Liên minh HTX tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động TN tham gia xây dựng nôn thôn mới; tuyên truyền Luật HTX, quy trình thành lập THT, giới thiệu các mô hình kinh tế trong TN nhằm nâng cao kiến thức, định hướng kinh doanh, sản xuất làm giàu. Giải ngân nguồn vốn 120 của Trung ương Đoàn do Tỉnh Đoàn quản lý, có 06 dự án được giải ngân với số tiền 460 triệu đồng. Ngoài ra còn tranh thủ các nguồn vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và các tổ chức tín dụng khác với tổng số vốn vay trong TN trên 50 tỷ đồng.
- Hiện toàn tỉnh có 428 mô hình TN liên kết hợp tác sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi, 680 Chi hội nghề nghiệp, 72 THT trong TN kinh doanh lịch thời vụ, bơm tác và xuống giống tập trung né rầy và 11 HTX thanh niên.
- Hầu hết các mô hình phát triển kinh tế trong TN phát triển ngày càng đa dạng và bền vững, điển hình như Mô hình THT nuôi trăn thịt và sinh sản của Chi đoàn ấp Minh Thượng B, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng có nhiều cách làm sáng tạo đem lại lợi nhuận cho Tổ viên trên 10 triệu đồng/hộ/vụ nuôi; mô hình “Sản xuất lúa giống cấp xác nhận” của HTX DV NN TN xã Tân Hội huyện Tân Hiệp; mô hình THT nuôi Tôm - Cua - Lúa kết hợp của Chi đoàn ấp 7 Biển, xã Nam Thái A, huyện An Biên do anh Lê Văn Yên làm Tổ trưởng thu lại lợi nhuận cho các Tổ viên trên 100 triệu đồng/năm; Mô hình liên kết trao đổi giống và kỹ thuật nuôi Lúa - Tôm - Cá bống tượng và Rắn ri voi của TN ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao; mô hình thủ công mỹ nghệ vật liệu “Đất nung” của TN Thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất,..

- Các mô hình liên kết, THT trong TN hoạt động ngày một hiệu quả đã có tác động tích cực đến công tác đoàn kết tập hợp TN ở nông thôn, từ đó nhiều tập thể và cá nhân được tuyên dương và nhân rộng. Trong năm có 04 cá nhân là Tổ trưởng và Chủ nhiệm các THT, HTX được tuyên dương cấp Tỉnh và 02 cá nhân cấp Trung ương có thành tích xuất sắc trong thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo lời Bác”; giới thiệu Trung ương Đoàn tặng Giải thưởng Lương Định Của cho 07 Tổ trưởng THT và Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm HTX có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực sản xuất Nông nghiệp.
3.2- Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: 
- Công tác bảo vệ môi trường được các cấp bộ Đoàn quan tâm thường xuyên, đã tổ chức 4.125 đợt làm vệ sinh môi trường, trồng mới trên 30 ngàn cây xanh các loại, có trên 30 ngàn lượt ĐVTN tham gia, được tập trung cao điểm vào các hoạt động “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tình nguyện Hè”, “Tình nguyện xanh”..., phát hoang bụi rậm và sửa chữa gần hơn 100km lộ nông thôn; vận động làm vệ sinh môi trường thu gom trên 60 tấn rác thải; có trên 21.500 lượt ĐVTN tham gia.
- Vận động kinh phí và lực lượng cất mới 51 căn Nhà nhân ái với 775 triệu đồng, tham gia cất 09 căn nhà cho cựu TNXP, tham gia sửa chữa 19 căn nhà cho gia đình nghèo, gia đình chính sách, sửa chữa và làm mới 962 cây cầu vĩ, cầu ván, 08 cây cầu bê tông, làm mới 1.396 cột cờ; tổ chức cắt tóc miễn phí cho 250 trẻ em nghèo. Vận động 450 hộ gia đình làm hàng rào, xây dựng cột cờ theo tiêu chí xã nông thôn mới và trên 1.000 hộ dân cam kết bảo vệ dòng sông, bảo vệ môi trường. Thăm tặng 2.807 phần quà cho gia đình chính sách, trẻ em nghèo trị giá trên 960 triệu đồng; khám phát thuốc miễn phí cho 84.589 lượt bà con nghèo (đạt 845,9% chỉ tiêu năm), vận động đoàn viên, TN hiến 8.676 đơn vị máu. 
- Đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân ở 13 Nghĩa trang liệt sỹ trong toàn tỉnh vào tối ngày 26/7 nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7.
3.3- Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội:
- ĐVTN khối LLVT phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, sáng tạo, tình nguyện trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần đảm bảo an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm tình hình tăng cường công tác nghiệp vụ, tập trung phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Tuyên truyền về tình hình biển Đông, chủ quyền biển đảo Tổ quốc và các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta, tuyên truyền pháp luật trật tự ATGT, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy. Tổ chức các hoạt động, sân chơi TN tìm hiểu chính sách pháp luật, Sân chơi Chiến sỹ Kiên Giang… thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, sự kiện chính trị trong năm, kỷ niệm ngày thành lập ngành…
- Các huyện, thị, thành Đoàn trong tỉnh phối hợp tổ chức thành công Hội trại tòng quân năm 2012, tổ chức họp mặt TN tuổi 17 trước khi lên đường nhập ngũ, vận động 6.500 phần quà tặng tân binh, trị giá trên 01 tỷ đồng. Trong năm có hơn 6.750 TN tham gia thực hiện nghĩa vụ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra các cấp bộ Đoàn cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên ĐVTN và nhân dân các xã vùng biên giới, hải đảo, các đơn vị LLVT đóng trên địa bàn nhằm tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo giai đoạn 2010 - 2012” do TW Đoàn phát động. Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho ĐVTN về chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
1.4- Xung kích thực hiện cải cách hành chính:
- Các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai quán triệt thực hiện phong trào 03 trách nhiệm trong TN công chức, viên chức để hình thành những phẩm chất đạo đức của người cán bộ trẻ năng động, sáng tạo, tận tụy, cầu thị và trách nhiệm với công việc; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Luật Cải cách hành chính; khuyến khích, động viên ĐVTN nghiên cứu thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực công tác, có nhiều ý kiến đề xuất tham mưu với lãnh đạo đơn vị cải tiến phương thức và lề lối làm việc với tinh thần nâng cao trách nhiệm và đạo đức của người cán bộ, góp phần xây dựng công sở văn minh.
- Tiếp tục duy trì cơ chế khai thác sử dụng hộp thư điện tử để trao đổi thông tin, phục vụ cho công tác cải cách hành chính trong hệ thống Đoàn các cấp.
1.5- Xung kích hội nhập quốc tế: 
- Hệ thống Đoàn, Hội toàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, cung cấp thông tin cho TN về cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế. Vận động thanh thiếu niên tích cực học tập ngoại ngữ, tin học. Trang bị các kiến thức, chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và nhà nước ta và kỹ năng cần thiết trong hội nhập trên tờ tin Tuổi trẻ và Website Tỉnh Đoàn. Phối hợp triển khai CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thường xuyên vận động cán bộ, ĐVTN tham gia các hội chợ triển lãm tiếp cận các sản phẩm hàng hóa trong nước sản xuất. Phối hợp thực hiện thành công Hội trại giao lưu quốc tế TN với các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia,..
4. Phong trào “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”
4.1- Đồng hành với TN trong học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ:
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam gắn với tuyên dương Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” năm học 2011 - 2012, đề nghị Trung ương tặng danh hiệu Sinh viên 5 tốt cho các em học sinh - sinh viên đang học tập tại các trường Cao đẳng trong toàn tỉnh. Tổ chức họp mặt 400 giáo viên, HSSV đang học tập, công tác trong và ngoài tỉnh với lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012; tổ chức Hội thi Tin học trẻ khối Học sinh phổ thông lần thứ X/2012 có 191 thí sinh là học sinh 03 khối Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tham gia; tiếp tục tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Kiên Giang vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; chương trình “Khi tôi 18”,… 
- Tiếp tục duy trì thông tin thường xuyên với Ban Liên lạc Giáo viên, HS, SV các trường Đại học ngoài tỉnh; tổ chức các hoạt động như TDTT, trại Xuân, Văn hóa ẩm thực mừng các ngày lễ lớn trong năm,.. Ngoài ra, tổ chức các chương trình truyền thống của BLL như: Chương trình “Sóng Kiên Giang”, “X-Me”, “Chào đón Tân Sinh viên”, Tình nguyện Hè, Tư vấn tuyển sinh,..  Đoàn trường học tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt học tốt, “Học thật, thi thật” trong đoàn viên giáo viên, học sinh, sinh viên, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, phát động phong trào vườn hoa điểm 10, đồng thời ra quân tuyên truyền, vận động và làm vệ sinh trường lớp, ký túc xá, nơi công cộng. Phối hợp Báo Tuổi trẻ tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh cho 3.000 học sinh lớp 12 tại TP. Rạch Giá và Thị xã Hà Tiên. Tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi cho 184 em dự thi các trường Đại học Cần Thơ và An Giang.
4.2- Đồng hành với TN trong lập nghiệp:
- Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chủ động phối hợp mở 412 lớp chuyển giao KHKT trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, tập huấn kiến thức về xây dựng mô hình kinh tế tập thể, tư vấn nghề và định hướng nghề cho 38.276 ĐVTN; tổ chức 76 lớp dạy nghề cho 5.515 đoàn viên; giới thiệu việc làm cho 7.550 lượt ĐVTN, giải quyết việc làm cho 6.233 TN; thành lập mới 37 THT thanh niên, 03 HTX TN. Tổ chức tư vấn Hội thảo, đối thoại trực tiếp chủ đề “Thanh niên với nghề nghiệp việc làm”, tư vấn tuyển dụng lao động, tập huấn kỹ năng xin việc; 91% cán bộ Đoàn cấp huyện và xã được tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn hướng nghiệp và giải quyết việc làm.
- Trong năm, Tỉnh Đoàn đã tham mưu, phối hợp, triển khai 17 lớp tập huấn về hỗ trợ TN trong học nghề và tạo việc làm theo Đề án 103 cho 850 ĐVTN. Riêng Trung tâm Dạy nghề TN Kiên Giang đã tổ chức hơn 18 khóa đào tạo chứng chỉ phương tiện thủy nội địa cho 735 học viên, 07 khóa thuyền trưởng hạng 3 (hạn chế) cho 315 học viên, mở 48 lớp chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng thủy sản cho trên 1.545 học viên, 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho 125 học viên, tổ chức 26 khóa đào tạo bằng lái xe mô tô hạng A1 cho 9.120 học viên.
 4.3- Đồng hành với TN trong nâng cao sức khoẻ, thể chất và đời sống tinh thần:  
- Chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang khoá IX (Nhiệm kỳ 2012 - 2017), BTV Tỉnh Đoàn tổ chức Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng tỉnh Kiên Giang năm 2012; Giải bóng đá TN dành cho cán bộ Đoàn - Hội chuyên trách có 23 đội tham gia.
-  Các cấp bộ Đoàn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Ngày hội văn hóa dân gian, văn hóa ẩm thực, chương trình ca múa nhạc mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Thìn 2012, Liên hoan Tiếng hát HSSV, các hoạt động TDTT, Sân chơi TN tìm hiểu về truyền thống Hội LHTN Việt Nam, sức khỏe sinh sản vị thành niên, TN với văn hóa giao thông, sân chơi phòng chống ma túy học đường,.. thu hút được hàng ngàn đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân tham gia.   
4.4- Đồng hành với TN trong kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội: 
- Các cấp bộ Đoàn tập trung cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nội dung giáo dục kiến thức, kỹ năng hoạt động xã hội, đặc biệt là ĐVTN trong các trường THCS, THPT, Cao đẳng và THCN, trong đó tập trung bồi dưỡng kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt nhóm. Đồng thời chỉ đạo đổi mới nội dung tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp. Cử cán bộ tham gia lớp tập huấn kỹ năng tại Phân viện TTN Miền Nam.
- Phối hợp với Trung Đoàn 20 - Thị xã Hà Tiên tổ chức Chương trình “Học kỳ Quân đội” năm 2012 với 28 chiến sĩ tham gia học tập và rèn luyện, chương trình cũng nhằm mục đích rèn luyện và hoàn thiện nhân cách sống cho các em thiếu niên trở thành công dân có ích cho xã hội.
- Tổ chức Đoàn các cấp đã chủ động tích cực phối hợp với lực lượng công an và các ngành chức năng trong việc quản lý, cảm hoá, giáo dục TTN chậm tiến. Kết quả có 822 TN chậm tiến được giáo dục, cảm hoá.
5. Công tác xây dựng Đoàn, củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp TN và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân
5.1 Công tác xây dựng tổ chức Đoàn:
- Công tác kiện toàn BCH và củng cố nhân sự cán bộ Đoàn các cấp: Chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ IX (NK 2012 - 2017), tiến hành bầu BCH Tỉnh Đoàn khóa IX gồm 45 đ/c, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX gồm 12 đ/c. Kiện toàn các chức danh ở các ban, bộ phận trực thuộc Tỉnh Đoàn đi vào hoạt động ổn định. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục quy hoạch nhân sự sau Đại hội Đoàn các cấp, hoàn thành việc quy hoạch các chức danh chủ chốt (Bí thư, Phó Bí thư), UVTV, UVBCH, Trưởng, phó các phòng ban và các đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn giai đoạn 2012 - 2017. Trong năm, các cơ sở Đoàn tổ chức được 623 lớp cảm tình Đoàn cho 35.315 hội viên, TN học tập, tiếp thu; kết nạp mới 30.408 đoàn viên; tiếp nhận 2.221 đoàn viên chuyển đến, số đoàn viên chuyển đi, xóa tên là 17.680 đ/c, trưởng thành 7.285 đ/c. Tổng số đoàn viên toàn tỉnh hiện nay là 94.072 đoàn viên giảm 2.732 đoàn viên so với năm 2011. 
- Về tập huấn chuyên môn nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội: BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với Trường Chính trị, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức 05 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn công tác Đoàn - Hội - Đội cho 505 cán bộ Đoàn - Hội chuyên trách khối huyện, thị, thành phố, Đoàn khối LLVT và Đoàn ủy, các đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội cấp xã và Giáo viên, Tổng phụ trách; cử 19 cán bộ Đoàn các cấp tham gia tập huấn nghiệp vụ tại PVMN và Trung tâm TTN Miền Nam; cấp huyện và xã mở được 65 lớp tập huấn cho 2.515  đ/c cán bộ Đoàn - Hội.
- Về công tác kiểm tra giám sát của Đoàn: xây dựng kế hoạch phân công các đồng chí Trưởng các ban, bộ phận Tỉnh Đoàn chỉ đạo đơn vị và đồng chí Thường trực phụ trách chung và tiến hành theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình của các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2012, kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề gắn kiểm tra các mô hình đoàn kết tập hợp TN.   
- Về công tác thi đua, khen thưởng: cụ thể hóa và ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện và Đoàn trực thuộc phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Trong năm, BTV Tỉnh Đoàn đề nghị TW Đoàn tặng 49 tập thể, 49 cá nhân đạt thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2012, giấy khen Tỉnh Đoàn cho 55 tập thể và 55 cá nhân; ngoài ra đã tiến hành đề nghị khen thưởng theo chuyên đề, Tháng TN, Chiến dịch TNTN Hè năm 2012, Danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Kiên Giang năm 2011”.., Kết quả có 09 tập thể, 14 cá nhân nhận bằng khen Trung ương Đoàn; 05 tập thể, 05 cá nhân nhận bằng khen UBND; 65 tập thể, 80 cá nhân nhận giấy khen Tỉnh Đoàn.
5.2 Công tác xây dựng tổ chức Hội và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên:
- Tập trung chỉ đạo xây dựng và phát triển các Hội thành viên tập thể; xây dựng và phát triển mạnh tổ chức cơ sở hội, CLB, đội nhóm theo ngành nghề, sở thích, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp TN ở địa bàn dân cư thông qua các mô hình phát triển kinh tế, xã hội, việc làm, đào tạo nghề cho TN. Đẩy mạnh phong trào sáng tạo trẻ để tập hợp TN trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp TN trong trường học thông qua các mô hình học tập và vui chơi giải trí. 
- Tổ chức ra mắt Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Khối Doanh nghiệp tỉnh. UB Hội tỉnh ra quyết định củng cố 12 thành viên UB Hội các huyện, thị, thành; mở 610 lớp tìm hiểu về Điều lệ Hội cho 20.125 TN tiếp thu; tổng số HV hiện nay là 112.406 HV, trong đó phát triển mới 40.958 HV, xóa tên 17.161 HV, giới thiệu 14.050 HV tiêu biểu cho Đoàn xem xét kết nạp vào Đoàn TNCS HCM; toàn tỉnh có 112.406 HV sinh hoạt trong 2.848 Chi hội, CLB, Đội, Nhóm; trong năm củng cố 17 Chi hội hoạt động yếu, kém; thành lập mới 47 Chi hội, CLB nghề nghiệp; giải thể 21 Chi hội, hiện có 2.848  tổng số Chi hội, CLB nghề nghiệp.
5.3- Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền:
- Cấp tỉnh và 100% cấp cơ sở xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, BCH Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch số 250-KH/TĐTN ngày 31/7/2012 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong ĐVTN tỉnh Kiên Giang.
- Đoàn TN các cấp trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Giới thiệu 2.587 đoàn viên ưu tú, kết nạp 2.136/3.455 (đạt 61,82% so TS kết nạp của Đảng bộ tỉnh, đạt 82,57% so với số giới thiệu).
6. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh
- Hội đồng Đội (HĐĐ) tỉnh chỉ đạo HĐĐ các, huyện, thị, thành phố tham gia tốt cuộc thi “Búp măng xinh” và cuộc thi vẽ tranh toàn quốc dành cho thiếu nhi với chủ đề “Ước mơ của em về một thế giới không còn bệnh Lao”. Tiếp tục triển khai CVĐ xây dựng “Ngôi nhà tình bạn”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”; tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi, Phụ trách Sao giỏi và Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ. Kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2011-2012; Đồng thời, phối hợp với HĐĐ Trung ương phát quà cho hơn 15.600 em học sinh khối 6, khối 7 thông qua chương trình “Tự tin tuổi teen” năm 2012; tổ chức Đêm hội trăng rằm nhân dịp Tết Trung thu, diễn đàn “Phòng chống bạo lực học đường”, “Tiến bước lên Đoàn”,… Chọn cử 04 đồng chí cán bộ phụ trách công tác thiếu nhi tham gia Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội Khu vực Đồng bằng Sông Tiền, Sông Hậu năm 2012 do HĐĐ Trung ương tổ chức tại Thành phố Cà Mau.
- Trong năm qua, tổ chức Đội toàn tỉnh đã bồi dưỡng, giới thiệu cho Hội kết nạp 15.234 em vào tổ chức Hội LHTN Việt Nam, qua đó đã giới thiệu cho 6.591 em đội viên lớn tuổi tham gia học lớp cảm tình Đoàn; kết nạp đội viên mới được 26.235 đội viên mới nâng tổng số Đội viên trong toàn tỉnh là 156.716 đội viên.
- HĐĐ các huyện, thị, thành tập trung đẩy mạnh phong trào học tập với chủ đề “Tiến bước lên Đoàn”, “Giữ gìn trường em xanh, sạch, đẹp”;… bằng nhiều hoạt động học tập thiết thực, bổ ích. Phát động phong trào “Giúp bạn nghèo vui Tết”, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT mừng xuân Nhâm Thìn 2012 gây quỹ giúp đỡ học sinh nghèo với số tiền vận động được gần 200 triệu đồng; nhận đỡ đầu và giúp đỡ cho 411 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 118 triệu đồng và nhiều dụng cụ học tập, quần áo... 
- Nhà Thiếu nhi (NTN) tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân như: “Ngày hội Văn hóa Tuổi thơ”, Liên hoan văn nghệ thiếu nhi, cắm trại Xuân cho khối Tiểu học Trường THMG Lê Hồng Phong, tổ chức thành công Tuần lễ văn hóa thiếu nhi 1/6 qua đó đã trao 62 suất học bổng trị giá gần 60 triệu đồng… thu hút gần 1.000 thiếu nhi và các bậc phụ huynh tham gia; tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ với Đồn Biên phòng 746 và Xã Đoàn Lại Sơn, huyện Kiên Hải. Phục vụ được trên 1 ngàn lượt vé trò chơi các loại, tặng 15.000 vé trò chơi cho trẻ em nghèo. Tiếp tục duy trì hoạt động đào tạo năng khiếu, chiêu sinh đào tạo năng khiếu hè, chiêu sinh năm học mới. Tham gia đều đặn các hoạt động cấp khu vực và Trung ương.
- NTN huyện, thị: phục vụ hơn 165.035 vé trò chơi các loại, phát hành hơn 10.870 vé tặng. Tổ chức các hoạt động liên hoan văn nghệ, hội thi mừng Đảng mừng Xuân, tham gia Lễ hội đón giao thừa mừng Xuân Nhâm Thìn 2012. Duy trì tốt các lớp đào tạo nguồn, đào tạo năng khiếu.
7. Công tác quốc tế thanh niên
- Tổ chức thành công Hội trại giao lưu hữu nghị TN Kiên Giang, Cần Thơ và TN tỉnh Preah Sihanouk, Kampot, Kép, KohKong lần thứ V/2012, với chủ đề “Thanh niên Việt Nam - Thanh niên Campuchia tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hòa bình hợp tác và phát triển” tại Tỉnh Preah Sihanouk - Vương quốc Campuchia với sự tham dự của 350 trại sinh đến từ các tỉnh Kampot, Kep, Preak Sihanouk, KohKong của Vương Quốc Campuchia, các bạn trại sinh đến từ tỉnh Kiên Giang, Thành phố Cần Thơ (Việt Nam). Đây là dịp để TN các tỉnh tiếp tục khẳng định tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng hợp tác tốt đẹp, giúp TN các tỉnh Việt Nam - Campuchia có dịp giao lưu thưởng thức chương trình biểu diễn VHVN thể hiện nét độc đáo qua những lời ca điệu múa đậm đà bản sắc dân tộc của TN hai nước. Ngoài ra, Huyện Đoàn Giang Thành và Thị Đoàn Hà Tiên cũng đã tổ chức thành công các cuộc tọa đàm, giao lưu với TN các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia.
- Cử cán bộ tham gia chương trình giao lưu Việt - Nhật, Việt - Trung, Việt - Lào do TW Đoàn tổ chức. Đưa nội dung giáo dục về tình hình quốc tế, về chủ quyền và thực thi chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông, về phân giới cắm mốc biên giới, kiến thức về văn hoá, tập quán một số nước vào nội dung giáo dục chính trị tư tưởng, sinh hoạt Đoàn cho cán bộ Đoàn các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.
8. Công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp
- Trong công tác tham mưu: Ngay từ đầu năm, BTV Tỉnh Đoàn đã tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh có buổi làm việc với BTV Tỉnh Đoàn để nghe báo cáo, đề xuất các vấn đề liên quan đến TN và công tác TN nhằm định hướng, chỉ đạo và tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc về công tác TN trong năm 2012. Tham mưu Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp. Chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo và định hướng công tác Đoàn định kỳ hàng tháng, quý góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế để tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn hoạt động. 
- Trong công tác chỉ đạo: cấp tỉnh tiếp tục thực hiện phương pháp chỉ đạo theo mô hình chia cụm theo từng loại hình tổ chức Đoàn, phát huy vai trò chỉ đạo của bộ phận Thường trực, các UVTV và các ban tham mưu trong công tác chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ cơ sở kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Phân công từng ban chuyên môn phụ trách theo dõi chỉ đạo toàn diện hoạt động của từng đơn vị trực thuộc, gắn trách nhiệm của đồng chí Trưởng ban với chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị được phân công phụ trách. Chỉ đạo cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp hàng tháng dự sinh hoạt cùng với các Chi đoàn nhằm phát huy vai trò cầu nối giữa tổ chức Đoàn với ĐVTN, kịp thời phản ánh tình hình hoạt động và thông tin các chủ trương, định hướng chỉ đạo của tổ chức Đoàn đến ĐVTN, đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và diễn biến tư tưởng của ĐVTN phản ánh với tổ chức Đoàn các cấp.
- Trong công tác phối hợp: Trong năm đã chủ động phối hợp với các đơn vị, sở, ngành như : Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Y tế, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Công an, Quân sự, Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình, Viễn thông, Chi nhánh Viettel Kiên Giang, Bảo Việt, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật,.. tổ chức các chương trình, hoạt động giúp TN, đồng hành cùng TN trong vấn đề lập nghiệp, đào tạo nghề, chuyển giao kiến thức, KHKT, làm ăn kinh tế, xây dựng gia đình và xã hội ngày càng phát triển. 
* ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Trong năm 2012, BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo thành công Đại hội Đoàn các cấp, đặc biệt là các Đại hội bầu trực tiếp Bí thư đảm bảo cơ cấu, số lượng, thời gian quy định. Phương pháp chỉ đạo của BTV Tỉnh Đoàn có sự đổi mới trên các lĩnh vực như: tuyên truyền, phong trào, tổ chức,.. Công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến. Công tác bồi dưỡng, tập huấn có sự quan tâm hơn, có quan tâm chỉ đạo việc thành lập Mô hình Dân vận khéo. Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã triển khai thực hiện tốt Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012 với nhiều nội dung sáng tạo, kịp thời, mang lại hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực hơn của đoàn viên thanh niên. Các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và các trọng tâm công tác trong 2012 mang tính hành động cao, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ, bám sát yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo ĐVTN và yêu cầu lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị, góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội; thông qua các hoạt động đã khai thác tốt các nguồn lực hỗ trợ cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. 
2. Hạn chế
- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn tuy có đổi mới nhưng nội dung chưa làm chuyển biến mạnh mẽ đến ý thức đoàn viên, TN: 
 + Việc nghiên cứu, triển khai, quán triệt thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước từng lúc thiếu kịp thời, thiếu chiều sâu, hình thức triển khai thiếu sinh động, chưa thật sự phù hợp với các nhóm đối tượng và điều kiện thực tế. 
 + Việc triển khai 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn chưa đồng bộ, còn mang tính hình thức, công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng chưa cao. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận trong TN chưa chặt chẽ, thiếu kịp thời. Tính tương tác trong các hoạt động giáo dục còn ít. Chưa thường xuyên tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiến tiến trong học tập và làm theo lời Bác.
- Một số nội dung của hai phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”, “Bốn đồng hành với TN lập thân, lập nghiệp” như: xung kích cải cách hành chính, xung kích hội nhập kinh tế quốc tế, đồng hành với TN trong phát triển kỹ năng xã hội hiệu quả chưa rõ nét, chưa đáp ứng nhu cầu của TN và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức Đoàn các cấp đăng ký Mô hình Dân vận khéo đôi lúc còn lúng túng. Mô hình kinh tế trong TN chưa bền vững và chưa được nhân rộng, kết quả chưa cao, việc hỗ trợ, hướng dẫn TN vay vốn học nghề, giải quyết việc làm chưa được nhiều. Công tác phối hợp với UBND các cấp và các ban, ngành trong việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển TN còn chậm.
- Công tác quản lý đoàn viên chưa chặt chẽ, một số chi Đoàn tổ chức sinh hoạt lệ thiếu thường xuyên; công tác đoàn kết, tập hợp TN và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh gặp nhiều khó khăn nhưng chưa được nghiên cứu để có giải pháp phù hợp. Nội dung, hình thức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ có đổi mới nhưng chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, nhất là đối với địa bàn dân cư, chưa hoàn thiện nội dung tập huấn cơ bản và nâng cao.  
- Việc chỉ đạo xây dựng mới nhóm thiếu nhi địa bàn dân cư chưa được các cấp bộ Đoàn quan tâm chỉ đạo; cơ sở vật chất, điều kiện vui chơi giải trí cho thiếu nhi còn ít, thiếu đồng bộ, chậm được đầu tư; việc huy động các nguồn lực xã hội chăm lo, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng chưa thực sự hiệu quả.
- Trong công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền một số nơi còn thiếu chủ động. Công tác phát triển đảng viên đối với đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách chưa được quan tâm đúng mức. Việc ban hành văn bản chỉ đạo từng lúc thiếu kịp thời, chưa sát với tình hình ở cơ sở, trong hướng dẫn tổ chức thực hiện đôi khi còn chung  chung thiếu cụ thể. 
3. Nguyên nhân của hạn chế 
- Năng lực, kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, xã hội, tác phong, lề lối công tác, tư duy đổi mới của một bộ phận cán bộ Đoàn còn yếu, chưa bắt kịp yêu cầu, đòi hỏi của phong trào TN. Chế độ, chính sách đãi ngộ cho cán bộ Đoàn còn khó khăn, chưa động viên và thu hút được những cán bộ có năng lực, tâm huyết làm việc trong hệ thống tổ chức Đoàn.
- Công tác tham mưu và cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, chương trình công tác của các cấp bộ Đoàn còn hạn chế, chưa thể hiện rõ sự năng động sáng tạo, chưa huy động tốt các nguồn lực để cùng tham gia chăm lo cho phong trào và công tác TN. 
- Công tác chỉ đạo của BTV, BCH Đoàn một số nơi còn dàn trãi, thiếu tập trung, chưa đi sâu nghiên cứu, xây dựng các mô hình điểm để chỉ đạo và tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời. Trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đôi lúc thiếu quyết liệt, chưa thực sự bám sát cơ sở, chú trọng bề nổi, chạy theo thành tích. Một số cấp ủy Đảng chưa quan tâm công tác phát triển Đảng đối với cán bộ Đoàn chuyên trách.
- Việc thực thi pháp luật, chính sách đối với TN chưa thực sự hiệu quả; giữa nhận thức và sự quan tâm đầu tư thực tế cho công tác TN còn chưa tương xứng; điều kiện hoạt động của Đoàn được quan tâm đầu tư nhưng chưa theo kịp sự phát triển của đất nước.

Trên đây là Báo cáo đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012 của BCH Tỉnh Đoàn Kiên Giang./.
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BẢNG SO SÁNH
Kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm 2012

STT
NỘI DUNG
Chỉ tiêu năm 2012
Kết quả thực hiện năm 2012
Đạt % so với chỉ tiêu năm 2012 
So kết quả năm 2011
Kết quả năm 2011
01
Phát triển đoàn viên mới.
30.000
30.408
đạt 101,36%
giảm 2.386
32.794
02
Phát triển hội viên mới.
40.000
40.958
đạt 102,39%
tăng 1.537
39.421
03
100% Chi đoàn triển khai thực hiện tốt CTRLĐV.
100%
100%
đạt 100%
Bằng
đạt 100%
04
Tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng so với TS đảng viên được kết nạp mới của Đảng bộ cùng cấp đạt từ 70% trở lên.
Trên 70%
- Giới thiệu 2.587
- Kết nạp 2.136/3.455
- Đạt 61,82% TS ĐV được kết nạp của Đảng bộ tỉnh.
- Đạt 82,57% so với số giới thiệu.
Tăng 222
Kết nạp 1.914
05
Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân cho TN vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ đến cuối năm.  
Từ 80 tỷ đồng trở lên
87 tỷ
đạt 108,75%
Tăng 18 tỷ
69 tỷ
06
Tỉnh Đoàn và 100% huyện Đoàn có công trình TN, 100% cơ sở Đoàn có công trình hoặc phần việc TN.
100%
100%
đạt 100%
Bằng
đạt 100%
07
100% Đoàn xã, phường, thị trấn, trường THPT tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền và tham gia bảo đảm ATGT.
100%
100%
đạt 100%
Bằng
đạt 100%
08
Mỗi cơ sở Đoàn giúp đỡ ít nhất 02 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
100%
100%
đạt 100%
Bằng
đạt 100%
09
Mỗi huyện, thị, thành Đoàn giúp đỡ 02 TN thoát nghèo.
100%
10%
đạt 100%
Bằng
đạt 100%
10
100% ấp, khu phố có từ 03 Chi hội, CLB, đội, nhóm trở lên.
100%
100%
đạt 100%
Bằng
đạt 100%
11
100% Đoàn trường Cao đẳng và THPT tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”.
100%
100%
đạt 100%
Bằng
đạt 100%
12
100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng mới ít nhất 01 mô hình sinh hoạt thiếu nhi ở địa bàn dân cư.
100%
45%
đạt 45%
Tăng 10%
đạt 35%
13
Tổ chức lớp đào tạo nghề cho TN
65
76
đạt 116,92%
Giảm 7
 83
14
Xây dựng mới tổ hợp tác TN
31
37
đạt 119,35%
Tăng 4
32
16
Tư vấn, định hướng nghề cho TN
40.000
38.276
đạt 95,69%
Giảm 5.162
43.438
17
Giới thiệu việc làm cho TN
5.600
6.233
đạt 111,30%
Giảm 1.835
8.068
18
Phối hợp mở lớp chuyển giao KHKT
400
412
đạt 103%
Tăng 32
398
19
Khám và phát thuốc miễn phí.
10.000
84.589
đạt 845,89%
Tăng 59.579
25.010


