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Ngày 4-9, Đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc
với Tỉnh Đoàn Đắk Lắk về công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi.
Trong thời gian qua; công tác triển khai chương trình hành động Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và
Cuộc vận động Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị; kết quả thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình
nguyện hè năm 2013. Tiếp đoàn có đồng chí Y Vinh Tơr, Bí thư Tỉnh Đoàn cùng các đồng chí trong Ban Thường
vụ Tỉnh Đoàn.

Tại buổi làm việc, BTV Tỉnh Đoàn đã báo cáo kết quả về công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trong thời
gian qua; công tác triển khai chương trình hành động Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và Cuộc vận
động Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị; kết quả thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm
2013; Kiến nghị, đề xuất một số vấn đề liên quan đến chế độ chính sách đối với đội ngũ Bí thư chi Đoàn thôn,
buôn, tổ dân phố, điều chỉnh nguồn vốn vay để thanh niên phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa
Thanh niên tỉnh… Cụ thể, trong Chương trình hành động Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới từ tháng
8/2011 đến tháng 6/2013, tuổi trẻ toàn tỉnh đã đảm nhận 910 công trình, phần việc thanh niên về xây dựng nông
thôn mới như: xây dựng 17 sân bóng chuyền, điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi; nạo vét 93 km kênh mương thủy
lợi phục vụ cho tưới tiêu, chống hạn; sửa chữa 343 km đường liên thôn, liên xã; trồng chăm sóc 55.440 cây xanh;
khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 19.319 lượt người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; mở 186 lớp tập
huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 5.780 ĐVTN; tổ chức 68 lớp dạy nghề, giải quyết việc làm cho 3.570 lượt
thanh niên….
Trong Cuộc Vận động thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị, các cấp bộ Đoàn đăng ký đảm nhận 341 km
con đường thanh niên tự quản, con đường em chăm với sự tham gia của 12.392 ĐVTN; tổ chức 215 đợt ra quân
bóc, xóa quảng cáo rao vặt trái phép; thu dọn, bơm kim tiêm bẩn; thành lập được 112 Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp
luât”, “Tuổi trẻ với phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS” thu hút 2.280 ĐVTN tham gia; mỗi Đoàn phường,
thị trấn thành lập 1 đội thanh niên tình nguyện gìn giữ trật tự an toàn giao thông tại các trục đường chính, các điểm
họ chợ hướng dẫn nhân dân tham gia giao thông đúng quy định….
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá cao tính thiết thực,
hiệu quả trong công tác thực hiện các phong trào, hoạt động của Tỉnh Đoàn Đắk Lắk. Trong thời gian tới, Đồng chí
đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cần quan tâm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn bằng nhiều hình
thức như: thông qua các hoạt động, phong trào, sinh hoạt đoàn, các tấm gương điển hình tiên tiến; quan tâm triển
khai Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối
công tác của cán bộ Đoàn đến cơ sở; Triển khai các phong trào, hoạt động của Đoàn phải đảm bảo tính thiết thực,
tránh hình thức, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia nhằm xây dựng tinh thần tự giác của ĐVTN, tạo môi trường để
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ĐVTN tự giáo dục, tự rèn luyện để cống hiến sức trẻ. Cần duy trì thường xuyên phong trào Thanh niên tình
nguyện; tham gia xây dựng văn minh đô thị; xây dựng nông thôn mới. Đối với công tác xây dựng tổ chức Đoàn –
Hội, đồng chí đề nghị cần quan tâm công tác quản lý đoàn viên; tập trung những giải pháp nâng cao chất lượng
công tác Đoàn ở địa bàn dân cư.
Tuấn Anh (Tỉnh Đoàn Đắk Lắk)
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