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Thanh Hóa là tỉnh cực Bắc miền Trung, đứng thứ năm về diện tích và thứ ba về
dân số so với các tỉnh trong cả nước. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 1 triệu thanh niên,
chiếm 30% dân số và 55% lực lượng lao động. Trong đó, 636.370 thanh niên được
tập hợp trong 11.969 chi đoàn thuộc 1.477 cơ sở Đoàn và 8.130 chi hội, đội, nhóm,
câu lạc bộ thanh niên. Số thanh niên thường xuyên có mặt tại địa phương khoảng
800 nghìn người, được tập hợp trong tổ chức Đoàn - Hội là 536 nghìn người, đạt tỷ
lệ 67%, bao gồm: thanh niên nông thôn 198.300 người (chiếm 37%); thanh niên
khối trường học 240 nghìn người (44,8%); thanh niên đô thị 8.450 người (1,6%);
thanh niên khối công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang 89.250 người (16,6%).
Trong những năm qua, các cấp ủy đảng tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm lãnh đạo,
chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ đoàn; ban hành các nghị quyết
chuyên đề, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đoàn; xác
định nội dung, chương trình hoạt động cho đoàn viên thanh niên. Sau khi Ban Chấp
hành Trung ương Đảng (khoá X) ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25-72008 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch
triển khai, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tới các cấp ủy đảng, chính quyền
và các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở.
Ngày 23-12-2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về
đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên trong
thời kỳ mới. Theo đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên
được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo với các nội dung: tuyên truyền chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục lịch sử truyền thống của
dân tộc; học tập các nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội Đoàn - Hội các cấp;
triển khai chương trình học tập lý luận chính trị của Đoàn, học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhờ đó, đã góp phần quan trọng vào việc định hướng
lý tưởng, bồi đắp niềm tin, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tuổi trẻ với sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
Chủ trương, đường lối của Đảng về công tác thanh niên được thực hiện đã tạo sự
đồng thuận trong nhận thức và tổ chức thực hiện; được cụ thể hóa thành mục tiêu,
nhiệm vụ và xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa và hằng năm. Hướng các
phong trào hoạt động của Đoàn vào phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng,

xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói, giảm nghèo. Nhiều cấp ủy đảng đã dành thời
gian trao đổi, đối thoại với thanh niên và đoàn viên để lắng nghe tâm tư nguyện
vọng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đoàn tại cơ sở; tin tưởng
giao những việc mới, việc khó cho thanh niên và tổ chức Đoàn. Nhiều nơi có chính
sách thu hút cán bộ trẻ, có trình độ năng lực về làm công tác Đoàn.
Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đoàn Thanh niên đã xây dựng quy hoạch
cán bộ, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ đoàn từng bước được chuẩn hóa,
trẻ hóa, có điều kiện phát triển. Nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của thanh niên
được quan tâm; nhiều điểm sinh hoạt văn hoá, thể thao được tu sửa, cải tạo đưa vào
sử dụng; các hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục, thể thao ở các cấp được tăng
cường. Hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên và công tác
thanh niên được nâng lên, chủ động đấu tranh, phòng ngừa các tệ nạn xã hội và vi
phạm pháp luật trong thanh niên.
Nhờ vậy, công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở Thanh Hóa đã có sự phát
triển tương đối toàn diện, tạo ra nhiều nét mới trong các hoạt động.
Tính tích cực chính trị xã hội, tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được
phát huy mạnh mẽ. Đại bộ phận thanh niên luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng
của Đảng, có ý chí vươn lên, không cam chịu nghèo nàn, lạc hậu; tích cực học tập,
lao động sáng tạo, đi đầu trong việc tiếp thu và ứng dụng khoa học công nghệ mới.
Xu hướng gắn bó với quê hương để xây dựng cuộc sống và phát triển kinh tế trong
thanh niên nông thôn ngày một tăng lên.
Phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” đã
khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo và vai trò xung kích tình
nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường rèn luyện,
bồi dưỡng thanh niên. Phong trào “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập
nghiệp” đạt hiệu quả thiết thực, huy động được nhiều nguồn lực xã hội, góp phần
giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng và bảo vệ, chăm lo lợi ích chính đáng của thanh
niên.
Công tác xây dựng tổ chức Đoàn được củng cố, vai trò nòng cốt chính trị của
Đoàn trong mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được nâng lên. Toàn tỉnh
có 27 ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên các huyện, thị, thành phố; 5 Hội sinh viên các
trường đại học, cao đẳng và 01 Hội doanh nghiệp trẻ của tỉnh; 687 ủy ban Hội Liên
hiệp thanh niên cơ sở và 8.130 chi hội, đội nhóm, câu lạc bộ thanh niên, trong đó có
210 câu lạc bộ trang trại trẻ, câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, thu hút 636.370
hội viên; tỷ lệ tập hợp thanh niên hiện nay đạt 62,4% (tăng 6,9% so với năm 2010).
Thực hiện Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong thời gian qua các cấp bộ
Đoàn đã chỉ đạo củng cố 53 cơ sở và thành lập mới 44 cơ sở Đoàn - Hội trong doanh
nghiệp, nâng tổng số tổ chức Đoàn - Hội trong doanh nghiệp lên 97 tổ chức, thu hút

4.799 đoàn viên, hội viên thanh niên tham gia, chiếm 51,6 % tổng số lao động trong
doanh nghiệp.
Các cấp bộ Đoàn đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp
đủ về số lượng, có năng lực, phẩm chất, có kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Hiện nay, toàn tỉnh có 841
cán bộ Đoàn chuyên trách: cấp tỉnh 56 đồng chí, cấp huyện 148 đồng chí, cấp xã
637 đồng chí. Trong đó, 100% cán bộ tỉnh đoàn, 90% cán bộ huyện đoàn và 15% bí
thư đoàn xã có trình độ đại học; có 72% bí thư đoàn xã có trình độ trung cấp về
chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị. Có 82% bí thư đoàn cấp huyện và 91% bí
thư đoàn xã tham gia cấp ủy, hội đồng nhân dân cùng cấp.
Công tác phát triển Đảng trong thanh niên được tăng cường. Chỉ tính riêng 6
tháng đầu năm 2012, các tổ chức Đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 3.940 đoàn viên ưu
tú đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, có 2.227 đồng chí được kết nạp Đảng, chiếm
79,6% tổng số đảng viên kết nạp mới trong toàn tỉnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Đoàn ở Thanh Hóa vẫn còn những
hạn chế, bất cập, đó là: Một bộ phận thanh niên sống thực dụng, không chịu rèn
luyện, sa sút đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật, nhất là về an toàn giao thông và
sa vào tệ nạn xã hội. Vấn đề việc làm, thu nhập và điều kiện vui chơi, giải trí của
thanh niên giữa các vùng trong tỉnh ngày càng có khoảng cách lớn. Gần đây, số
thanh niên đi làm ăn xa tuy có giảm, nhưng sự dịch chuyển lao động theo mùa vụ
vẫn còn cao. Những vấn đề đó đã tạo ra không ít khó khăn trong công tác tập hợp,
giáo dục thanh niên và tổ chức các hoạt động của Đoàn ở địa bàn dân cư.
Nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục của Đoàn còn chậm đổi mới, chưa
thực sự phù hợp, hấp dẫn đối với thanh niên. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng và
định hướng dư luận xã hội trong thanh niên còn chưa kịp thời. Công tác giáo dục
của Đoàn cho đoàn viên thanh niên ở một số lĩnh vực, như: giáo dục pháp luật, đạo
đức, lối sống chưa hiệu quả. Chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn chưa đồng đều, nhất là
tổ chức cơ sở ở vùng sâu, vùng xa còn thiếu bền vững; nội dung, hình thức sinh hoạt
chi đoàn còn đơn điệu.
Một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của tổ
chức Đoàn trong hệ thống chính trị. Nội dung lãnh đạo của một số cấp ủy đối với
công tác Đoàn còn chưa thật sự đổi mới, còn mang tính hình thức; việc tổ chức thực
hiện còn máy móc, mang tính áp đặt, mệnh lệnh, can thiệp quá sâu vào các hoạt
động của đoàn, làm hạn chế sức sáng tạo trong hoạt động của tổ chức đoàn; một số
nơi cán bộ làm công tác Đoàn tuổi đã cao, năng lực hạn chế.
Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, các cấp
ủy Đảng và tổ chức Đoàn ở Thanh Hóa đang cố gắng thực hiện tốt một số giải pháp:
Một là, bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ và thường xuyên của Đảng đối với Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các cấp ủy Đảng cần xây dựng các nghị quyết

lãnh đạo công tác đoàn, công tác thanh niên cho sát đúng, phù hợp với đặc điểm, yêu
cầu nhiệm vụ. Nội dung nghị quyết cần tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc
của thanh niên trong tỉnh hiện nay như việc làm, thu nhập, học tập, nâng cao đời
sống văn hóa, tinh thần... Đồng thời, các cấp ủy Đảng cần quan tâm chỉ đạo chính
quyền, các đoàn thể, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Đoàn.
Thông qua các phong trào hoạt động của Đoàn để mở rộng mặt trận đoàn kết, tập
hợp thanh niên. Cấp ủy, cụ thể là đồng chí cấp ủy viên được giao phụ trách về thanh
niên cần đồng hành nhiều hơn nữa với thanh niên để hiểu rõ về những hoạt động, về
sở thích, tâm lý của tuổi trẻ hiện nay... Từ đó, có những đề xuất, tham mưu với cấp
ủy những chủ trương, chính sách phù hợp đối với thanh niên.
Hai là, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên
thanh niên; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.
Nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về vai trò lãnh đạo của Đảng đối
với tổ chức Đoàn, vai trò của thế hệ trẻ trong thực hiện đường lối, chủ trương của
Đảng; vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
của địa phương, đơn vị. Xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị hằng
năm; kết hợp giáo dục chính trị thường xuyên với các chương trình hành động của
Đoàn nhằm nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng lý tưởng, niềm tin và bản lĩnh
chính trị cho đoàn viên thanh niên. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục
đạo đức cách mạng cho thanh niên; xây dựng thế hệ thanh niên có trí tuệ, giàu lòng
yêu nước, tâm huyết với quê hương, có ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và
xã hội. Xây dựng môi trường lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần để
tuổi trẻ phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.
Các cấp ủy đảng sẽ thường xuyên quan tâm chỉ đạo, định hướng việc xây dựng
đội ngũ cán bộ Đoàn. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác
thanh niên, nhất là ở các cơ sở đoàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, trẻ
hóa đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn. Cấp ủy Đảng giới thiệu những đảng viên trẻ
tham gia đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đoàn; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, giao việc;
quy hoạch và mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ để khích lệ thanh niên phát huy năng lực
của mình; chú ý luân chuyển công tác cho cán bộ Đoàn đã trưởng thành.
Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng đối với hoạt
động của Đoàn.
Thông qua công tác kiểm tra, giám sát để đánh giá kết quả hoạt động của tổ chức
Đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên; đánh giá kết quả thực hiện và chất
lượng các nghị quyết của cấp ủy đối với công tác thanh niên, từ đó có thể bổ sung,
điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Công tác kiểm tra cần được tiến
hành theo định kỳ, kết hợp với kiểm tra đột xuất; trong đó, tập trung kiểm tra việc
thực hiện chức năng, nhiệm vụ xung kích của đoàn, kiểm tra đội ngũ cán bộ, đoàn
viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Hình thức kiểm tra cần thường

xuyên cải tiến, ngắn gọn, cụ thể, bảo đảm chất lượng, tránh hình thức hoặc cứng
nhắc, đơn điệu.
Bốn là, phát huy tính tiền phong gương mẫu của đảng viên tham gia công tác
Đoàn.
Đảng lãnh đạo công tác thanh niên thông qua vai trò tiên phong gương mẫu của
cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, tổ chức Đoàn. Trong bối cảnh tình hình trong
nước và thế giới có những diễn biến phức tạp, tác động rất lớn đến tư tưởng, lối sống
của thanh niên, do vậy, cán bộ, đảng viên làm công tác Đoàn phải thường xuyên trau
dồi kiến thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng,
nâng cao năng lực công tác, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới, tạo niềm tin cho
thế hệ trẻ học tập và làm theo

