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BÁO CÁO THAM LUẬN 
Mô hình đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội thông qua phần việc, 

công trình thanh niên - Tuyến đường Thắp sáng đường quê 

 

Kính thưa Đoàn chủ tịch! 

Kính thưa quý vị lãnh đạo, quý vị vị đại biểu! Thưa toàn thể Đại hội! 

Được sự phân công của Đại hội, thay mặt cho UBH xã Thanh Lương, thị xã 

Bình Long tôi xin được trình bày tham luận về Mô hình đảm bảo an ninh trật tự 

- an toàn xã hội thông qua phần việc, công trình thanh niên - Tuyến đường Thắp 

sáng đường quê. 

Lời đầu tiên, cho phép tôi được gửi lời chào trân trọng, lời kính chúc sức 

khỏe tới quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các anh chị 

đại biểu về dự Đại hội. Chúc Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước lần 

thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp! 

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại Hội! 

Thanh Lương là một trong hai xã nông thôn mới của thị xã Bình Long, nơi 

giáp ranh của thị xã Bình Long với huyện Lộc Ninh. Kinh tế nhân dân chủ yêu 

bằng trồng trọt và chăn nuôi. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong 

việc thực hiện các công trình, phần việc cùng với các cấp, các ngành tại đơn vị 

chung tay xây dựng Nông thôn mới. Nhận thấy trên địa bàn còn nhiều tuyến 

đường mỗi khi tối xuống bà con nhân dân đi lại khó khăn, trẻ em ra đường vào 

ban đêm rất nguy hiểm và tình hình an ninh trật tự - an toàn xã hội khá phức tạp 

vì không có đèn đường chiếu sáng. Từ đó, Hội LHTN Việt Nam xã đã tham 

mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các đơn vị, ban điều hành ấp và sự 

chung tay của bà con nhân dân, hội viên thanh niên thực hiện các tuyến đường 

thắp sáng trên địa bàn và đạt được những kết quả cụ thể: 

Phối hợp ấp Thanh Tuấn thực hiện 02 tuyến đường thắp sáng dài 530m với 

kinh phí 23 triệu đồng. 

Tuyến đường thắp sáng tại ấp Thanh Bình dài 450m với kinh phí 10 triệu 

đồng. 

02 tuyến đường thắp sáng tại ấp Thanh Tân dài 1,8km với kinh phí 35 triệu 

đồng. 

Tuyến đường ấp Thanh Trung dài 630m với kinh phí 15 triệu đồng. 

        Từ khi có được những tuyến đường thắp sáng đã làm thay đổi rõ nét đời 

sống, sinh hoạt thường ngày của nhân dân, với đèn đường chiếu sáng, buổi tối 

trẻ em vui chơi, nô đùa, nhân dân đi lại thuận tiện và an toàn hơn trước.  



Đặc biệt, mô hình “thắp sáng đường quê” đã góp một phần quan trọng nâng 

cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng an ninh xung kích và 

Công an xã. Việc phát hiện, ngăn chặn và truy bắt các đối tượng vi phạm liên 

quan đến an ninh trật tự đạt kết quả cao hơn so với khi làm việc thiếu ánh sáng. 

Hệ thống đèn đường đã giảm bớt phần nào vất vả của lực lượng an ninh xung 

kích và Công an xã khi phải làm việc về đêm, giúp các anh có thêm động lực 

hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, giữ bình yên cho từng con đường, ngõ hẻm, 

mang lại cuộc sống an vui cho bà con Nhân dân. 

        Mô hình “Thắp sáng đường quê” đã tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng 

đồng dân cư. Nhiều ấp thấy được hiệu quả từ mô hình của thanh niên đã tích cực 

vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng. Đến nay, xã Thanh Lương đã 

có 14/14 ấp đều có tuyến đường thắp sáng. Ánh điện sáng xua đi bóng tối, xua 

đi tệ nạn xã hội, không chỉ đảm bảo an toàn giao thông mà còn góp phần tạo 

điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần với các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức thường xuyên hơn. 

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại Hội! 

Để Mô hình đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội thông qua các công 

trình thanh niên - Tuyến đường Thắp sáng đường quê đạt kết quả tốt hơn, mỗi 

người dân và HVTN Bình Long nói chung và xã Thanh Lương nói riêng phải là 

lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí phát triển với các nội dung 

sau: 

Một là Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong HVTN mà đặc biệt là trong 

nhân dân hiểu rõ lợi ích và giá trị mang lại của tuyến đường thắp sáng để người 

dân chung tay với các cấp chính quyền thực hiện các tuyến đường thắp sáng. 

Hai là chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị tìm kiếm nguồn lực cùng 

với nhân dân thực hiện các tuyến đường thắp sáng, đường bê tông, đường hoa 

thanh niên… 

Ba là phối hợp các cấp, các ngành tổ chức các sân chơi bổ ích, lành mạnh 

cho HVTN tham gia, đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp trong 

thanh niên để thành niên làm chủ bản thân, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc 

sống, tránh xa các tệ nạn xã hội. 

Bốn là các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện cho tổ chức Hội phối 

hợp với các ngành và nhân dân đảm nhận thực hiện các công trình tuyến đường 

thắp sáng. Tạo các cơ chế mở cho thanh niên phát triển kinh tế, lập thân, lập 

nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. 

Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa đại hội! 

Tôi vừa trình bày báo cáo tham luận về Mô hình đảm bảo an ninh trật tự  - 

an toàn xã hội thông qua công trình phần việc thanh niên – công trình “Tuyến 

đường thắp sáng đường quê” của Hội LHTN xã Thanh Lương. Một lần nữa xin 

kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại 

hội thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn! 


