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Số:      -BC/UBH 

 

Bình Phước, ngày 05 tháng 9 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công trình chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp 

tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII,  

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, 

 nhiệm kỳ 2019 - 2024 

 

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Bình 

Phước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn 

dân, toàn quân tỉnh nhà đang tích cực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kinh tế - văn hóa - xã hội 

tỉnh nhà tiếp tục phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại; an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội được giữ vững; 

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong hơn nửa nhiệm kỳ thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X, tạo thế và lực mới 

cho phong trào thanh niên tỉnh nhà bước vào giai đoạn tiếp theo, đồng thời 

hướng về Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu 

Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN 

Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam 

tỉnh đã phát động phong trào thi đua trên địa bàn toàn tỉnh, đến nay kết quả như 

sau:  

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI: 

   Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 11-KH/UBH, 

ngày 24/5/2019 về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Liên 

hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam 

tỉnh Bình Phước lần thứ VII, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần 

thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Hướng dẫn Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các 

huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua 

đến 100% cơ sở Hội trực thuộc. 

  Công tác tuyên truyền về Đại hội được Ủy ban Hội LHTN các cấp trong 

tỉnh được chú trọng, lựa chọn nội dung, đối tượng tuyên truyền cụ thể, phù hợp với 

từng thời điểm, đem lại hiệu quả thiết thực. Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh 

đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh tổ chức tuyên truyền về 

đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam 

các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII, Đại hội đại 

biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể 

như: chuyên mục Sức trẻ hôm nay trên Đài PT-TH tỉnh, chuyên mục Thanh niên 
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trên Báo Bình Phước, fanpage Tuổi trẻ Bình Phước, Hội LHTN Việt Nam tỉnh… 

để tuyên truyền về hoạt động Hội LHTN Việt Nam, về Đại hội đại biểu Hội LHTN 

Việt Nam các cấp trong tỉnh; đẩy mạnh việc nêu gương các tập thể, cá nhân điển 

hình, tiên tiến trong hoạt động của Hội LHTN Việt Nam; Phối hợp với Ban Tuyên 

giáo - Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn tổ chức tuyên truyền trên fanpage của 

các đơn vị về đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt 

Nam các cấp. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các cấp đã tập trung tuyên truyền sâu 

rộng đến các đoàn viên, hội viên hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị, thực hiện các 

phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN các cấp 

tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII, Đại hội đại biểu 

toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.  

II. KẾT QUẢ: 

Ngay sau khi có Hướng dẫn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị, 

thành phố đã tổ chức đăng ký các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Hội 

LHTN Việt Nam các cấp. Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh thường xuyên 

theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Đến nay kết quả đạt được 

như sau:  

1. Cấp tỉnh:  

- Tổ chức chuỗi Chương trình Khởi nghiệp “Hội chợ xanh” tại 11/11 

huyện, thị, thành phố. Tính đến hiện nay đã tổ chức tại 06/11 đơn vị. Thành lập 

06/11 CLB Khởi nghiệp.  

- Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Bù Đốp, Công 

ty TNHH Emergent Cold Việt Nam tổ chức xây dựng công trình thanh niên 

“Trường đẹp cho em” gồm 3 công trình: sửa chữa, xây mới cổng, tường rào, sân 

bê tông, phòng học cho trường Tiểu học Thiện Hưng B. Hai công trình nước 

sạch, giếng khoan cho điểm trường mầm non tại thôn 6, xã Thiện Hưng và 10 hộ 

dân không có nước sinh hoạt tại khu dân cư thôn Tân Trạch, xã Phước Thiện 

(Bù Đốp). Tổng trị giá hơn 223 triệu đồng.  

- Bàn giao 03 căn nhà thanh niên cho hội viên và bà con nhân dân đồng 

bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại huyện Bù Gia Mập và 

huyện Lộc Ninh. Tổng trị giá 165 triệu đồng.  

- Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn Đồng Nai, Đoàn 

thanh niên Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đã bàn giao công trình 

Thanh niên “Sân chơi bóng chuyền” cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đắc 

Ơ, trị giá 60 triệu đồng.  

2. Cấp huyện, thị, thành phố: 

Qua triển khai thực hiện, đến nay kết quả đạt được như sau: 

- Xây mới và bàn giao 7 căn nhà thanh niên, với tổng trị giá 420 triệu 

đồng tại huyện Bù Đốp, huyện Bù Gia Mập, thị xã Bình Long, huyện Bù Đăng, 

huyện Phú Riềng. 
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- Cải tạo và sơn sửa 4 điểm trường mầm non, tiểu học, trị giá 60 triệu 

đồng tại huyện Lộc Ninh, huyện Bù Đăng, huyện Bù Gia Mập.   

- Xây dựng mới 10 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa 

bàn. Tổng trị giá 120 triệu đồng tại huyện Hớn Quản, huyện Lộc Ninh, huyện 

Bù Đốp, huyện Đồng Phú, thị xã Phước Long, thành phố Đồng Xoài. 

- Trồng mới 5.000 cây xanh tại huyện Bù Gia Mập, huyện Hớn Quản, 

huyện Bù Đốp, huyện Phú Riềng.  

Bên cạnh đó, vận động các công trình, phần việc khác như: Huyện Hớn 

Quản xây dựng 1 cống thanh niên. Huyện Phú Riềng thực hiện 1 công trình thắp 

sáng đường quê, xây dựng 01 sân bóng chuyền. Huyện Đồng Phú xây dựng mô 

hình hệ thống camera an ninh 3km đường khu dân cư. Thị xã Bình Long với các 

công trình xây dựng 02 khu dân cư kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp - an 

toàn”. Huyện Bù Gia Mập với công trình sơn sửa lại nhà văn hóa, sửa và lắp đặt 

thiết bị điện mới tại nhà văn hóa, xây dựng 1 sân chơi bóng chuyền… với tổng 

trị giá 323 triệu đồng. Đặc biệt, công trình Thắp sáng đường quê, đoạn đường 

“sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” đã được triển khai ở 11/11 huyện, thị, thành 

phố qua đó lắp đặt được 15 tuyến đường điện chiếu sáng dọc các tuyến đường 

thôn, ấp, khu phố trên địa bàn các huyên, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

1. Mặt được: 

- Phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các 

cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII, Đại hội đại 

biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 trong 

toàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, thiết thực và được cấp ủy, chính quyền địa 

phương quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện.  

- Nội dung các chương trình, phần việc đa dạng, sáng tạo; có trọng tâm, 

trọng điểm, bám sát với nhu cầu thực tế, gắn liền với định hướng phát triển kinh 

tế - văn hóa - xã hội của tỉnh và các địa phương, phù hợp với chuyên môn và thế 

mạnh của từng địa phương, đơn vị.  

- Các nội dung đề ra đã đạt kết quả toàn diện, đảm bảo đa dạng về nội 

dung, phong phú về hình thức, loại hình hoạt động, các hoạt động diễn ra sôi 

nổi, rộng khắp, thiết thực hiệu quả, tiết kiệm, sáng tạo, có tính hành động cao; 

tập trung hướng về cơ sở, trực tiếp góp phần giải quyết những nhu cầu thực tiễn 

của địa phương, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; xây dựng 

được lòng tin, sự quan tâm, chăm lo của xã hội, cấp ủy, chính quyền với tổ chức 

Hội.  

2. Hạn chế:  

- Công tác vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân còn gặp 

nhiều khó khăn do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế thị trường. 
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- Việc phối hợp triển khai của các cấp bộ Hội thiếu tính đồng bộ nên tiến 

độ phong trào còn chậm và hiệu quả chưa cao.  

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công trình chào mừng Đại hội Hội 

LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần 

thứ VII, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 

2019 - 2024 của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước./. 

 
Nơi nhận: 
- Anh Lê Quốc Phong - Bí thư Thứ nhất  

TW Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; 
Anh Nguyễn Tường Lâm - Phó Chủ tịch 

Thường trực Hội LHTN Việt Nam; 

- Văn phòng TW Hội (1+2); 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; 

- Thường trực Tỉnh Đoàn 

- Ban Thư ký UB Hội tỉnh; 

- UB Hội các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lưu: VP Hội. 

 

TM. BTK HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Mai Xuân Tuân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


