
 1 

HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC 

*** 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VII, 

 NHIỆM KỲ 2019 - 2024 

 

Bình Phước, ngày      tháng 10 năm 2019 

 

 

BÁO CÁO 
Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo báo cáo trình tại Đại hội đại biểu  

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Phước 

lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024   
 

 

Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHTN Việt Nam; Kế 

hoạch số 52-KH/TWH ngày 14/9/2018 và Hướng dẫn số 24-HD/TWH ngày 

21/11/2018 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam về việc 

“Tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024”; Kế hoạch số 07-

KH/UBH ngày 23/10/2018 của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh về việc “Tổ 

chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN 

Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024”, 

Tháng 5/2019, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tiến hành 

dự thảo và tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo nhiệm kỳ trình bày 

tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ VII, nhiệm kỳ 

2019 - 2024, kết quả cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, LẤY Ý KIẾN: 

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thị, thành Hội và 

các đơn vị trực thuộc tổ chức lấy ý kiến trong cán bộ Hội, hội viên, thanh niên 

thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt và hoạt động tập trung tại cơ sở, đặc 

biệt là trước và trong Đại hội Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố 

nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Bên cạnh đó, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức 03 

Hội nghị giao ban lấy ý kiến góp ý trực tiếp của các anh chị là cán bộ Hội chủ 

chốt của các huyện, thị, thành Hội, ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh; 

đồng thời gửi văn bản đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan; 

các anh chị là cán bộ Đoàn, Hội qua các thời kỳ nhằm cho ý kiến định hướng và 

góp ý đối với các nội dung tại báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội. 

Kết quả: 100% các các huyện, thị, thành Hội và các đơn vị trực thuộc tổ 

chức lấy ý kiến và có báo cáo bằng văn bản gửi về; có 13 ý kiến đóng góp của 

các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các anh chị là cán bộ Đoàn, Hội qua các 

thời kỳ. Trên cơ sở đó, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã kịp 

thời tổng hợp, tiếp thu và điều chỉnh.  
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II. Ý KIẾN CHUNG VỀ DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI 

HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC LẦN THỨ 

VII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024 

1. Nhận xét chung: 

Đa số các ý kiến thống nhất cao với dự thảo Báo cáo. Báo cáo được xây 

dựng ngắn gọn, đảm bảo về kết cấu, bố cục, có phụ lục số liệu cụ thể. Nội dung 

Báo cáo đã khái quát được tình hình, kết quả thực hiện công tác Hội và phong 

trào thanh niên tỉnh Bình Phước trong nhiệm kỳ 2014 - 2019; nêu bật những 

điểm nhấn, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, yếu kém, từ 

đó phân tích nguyên nhân để đề ra phương hướng khắc phục trong thời gian tới. 

Phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 xác định được mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

2. Tổng hợp các ý kiến đóng góp: 

2.1. Về tổng thể: 

- Bố cục của Báo cáo nên chia thành hai phần:  

+ Phần 1: Kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2014 - 2019. 

+ Phần 2: Phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

- Một số ý kiến cho rằng tiêu đề và tên các đề mục trong Báo cáo còn dài, 

cần ngắn gọn và phù hợp hơn.  

- Một số thông tin về số liệu và từ ngữ do lỗi kỹ thuật trình bày cần chỉnh 

sửa lại. Một số câu từ còn lủng củng, chưa rõ ý, lặp ý cần diễn đạt lại. 

2.2. Về Phần thứ nhất: Đặc điểm, tình hình và kết quả thực hiện công 

tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2014 - 2019: 

Tại Mục I về đặc điểm tình hình, những yếu tố tác động đến thanh niên và 

công tác thanh niên, việc đánh giá những khó khăn, thử thách trong công tác Hội 

và phong trào thanh niên trong tình hình mới cần bổ sung vấn đề thanh niên vi 

phạm pháp luật, vướng vào các tệ nạn xã hội, từ đó đề ra giải pháp triệt để trong 

thời gian tới. 

2.3. Về Phần thứ hai: Phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội  

và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 -2024: 

* Tại Mục I về dự báo tình hình thanh niên Bình Phước giai đoạn 2019 - 

2024, cần bổ sung việc số lượng thanh niên trên địa bàn tỉnh sẽ tăng lên do thanh 

niên nhập cư cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp, kéo theo đó, diễn 

biến của các vấn đề xã hội, môi trường đồng thời trở nên phức tạp hơn. 

* Về Khẩu hiệu hành động: Đa số các ý kiến đều thống nhất chọn phương 

án: “Thanh niên Bình Phước tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo và phát 

triển”. 

* Về hệ thống chỉ tiêu: 
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- Nên xác định các điểm nhấn cần tập trung thực hiện để đề ra hệ thống 

chỉ tiêu. 

- Chỉ tiêu số 14, tỷ lệ thanh niên được tập hợp vào tổ chức chiếm 80% 

tổng số thanh niên có mặt tại địa phương là hơi cao, nên điều chỉnh lại còn 60%. 

* Về Nội dung và giải pháp cần bổ sung: 

- Đẩy mạnh phong trào thanh niên thực hiện Cuộc vận động “Người Bình 

Phước nói lời hay, làm việc tốt”. 

- Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Hội nhằm nâng cao chất lượng và 

hiệu quả hoạt động, đặc biệt là hình thức tập hợp, đoàn kết thanh niên thông qua 

mạng xã hội như: Zalo, Facebook… 

- Mạnh dạn xây dựng thí điểm đề án giải quyết việc làm cho thanh niên 

dân tộc thiểu số, chương trình rèn luyện thanh niên dân tộc thiểu số tiến bộ phát 

triển…  

- Mục 1. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tại nội dung “Thanh niên Bình 

Phước yêu nước, bản lĩnh”, cần bổ sung: 

 + Tuân thủ kỷ luật phát ngôn và thực hiện tốt Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 

17/4/2017 của Tỉnh ủy về việc định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin 

trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các đoàn thể 

chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

+ Tuân thủ chuẩn mực đạo đức, truyền thống văn hóa của dân tộc; gương 

mẫu, tránh phô trương, lãng phí, trục lợi trong việc tổ chức liên hoan, cưới hỏi, 

tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia…; không mê tín dị đoan và có những hành 

vi phản cảm khi tham gia lễ hội. 

- Mục 1. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tại nội dung “Thanh niên Bình 

Phước xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh”, cần bổ sung nội dung: Thường 

xuyên trao đổi, rèn luyện đạo đức, lối sống trong sạch. Không đánh bạc, sa vào 

các tệ nạn xã hội; không sử dụng đồ uống có cồn trong giờ làm việc và giờ nghỉ 

trưa của ngày làm việc; hút thuốc lá đúng nơi quy định. 

- Việc đồng hành với thanh niên trong xây dựng tổ chức Hội ngày càng 

vững mạnh, cần bổ sung thêm một số nội dung: 

+ Thanh niên công nhân: Xây dựng tác phong lao động công nghiệp và 

trang bị kỹ năng phục vụ công việc. 

+ Thanh niên nông thôn: Chú trọng đầu tư sản xuất nông nghiệp theo mô 

hình nông nghiệp công nghệ cao 

+ Thanh niên đô thị: Tiên phong đi đầu trong việc xây dựng đô thị thông 

minh, đô thị thông minh từng phần thông qua sử dụng phần mềm công nghệ 

thông tin. 

+ Thanh niên trí thức: Phát huy trí tuệ trong việc hiến kế, dự báo định 

hướng, xây dựng đề án tầm nhìn xa cho các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương 
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+ Thanh niên học sinh - sinh viên: Đẩy mạnh việc tư vấn phân luồng học 

sinh nhằm định hướng việc lựa chọn nghề nghiệp, việc làm trong tương lai. 

+ Thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số: Tập trung dạy nghề, tạo việc làm 

cho thanh niên dân tộc thiểu số, qua đó rèn luyện ý thức tự giác trong lao động, 

học tập và không ngừng tiến bộ. 

+ Thanh niên chậm tiến và thanh niên hoàn lương: Duy trì hoạt động của 

các CLB “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” một cách có hiệu quả. 

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo chính 

trị Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ VII, nhiệm kỳ 

2019 - 2024./. 

ỦY BAN HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH KHÓA VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


