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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
Phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 20/7/2012
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Qua 05 năm thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận
giai đoạn 2006 - 2010 đã góp phần thực hiện có kết quả một số nội dung cơ bản mà
Chương trình đã đề ra, đó là:
- Niềm tin của thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố
và tăng cường. Phần lớn thanh niên thể hiện ý thức chấp hành tốt các chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có ý thức vượt khó, phấn đấu vươn
lên, tiếp cận nhanh các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, hăng hái xung kích, tình
nguyện đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng góp phần xây dựng và
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
- Trình độ học vấn, nghề nghiệp được nâng cao hơn trước, tỷ lệ thanh niên tốt
nghiệp các cấp học ngày càng tăng. Nhiều thanh niên sau khi được đào tạo về
chuyên môn, nghiệp vụ đã phát huy năng lực, sở trường thông qua thực tiễn hoạt
động tại địa phương;
- Đa số thanh niên có ý thức chủ động tìm kiếm việc làm phù hợp với năng
lực, trình độ và điều kiện kinh tế gia đình hoặc tranh thủ thời gian nông nhàn để tìm
kiếm việc làm thêm ở các đô thị, khu công nghiệp;
- Đời sống vật chất và tinh thần, sức khỏe và thể lực của thanh niên từng bước
được cải thiện. Đa số thanh niên giữ gìn và phát huy tốt truyền thống văn hóa dân
tộc; có ý thức đấu tranh xóa bỏ các tập tục lạc hậu, chịu khó học hỏi, tiếp thu kiến
thức mới.
Tuy nhiên cũng còn những hạn chế, đó là:

