
HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƢỚC 

*** 

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 và Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban 

Trung ƣơng Hội LHTN Việt Nam khóa VII 

 

 

Căn cứ Công văn số 1108-CV/TWH ngày 05/9/2019 của Ủy ban Trung 

ương Hội LHTN Việt Nam về việc tổ chức góp ý dự thảo Báo cáo và Báo cáo 

kiểm điểm của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII trình tại 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 ban hành Công văn số 117-CV/UBH 

ngày 03/10/2019 về việc góp ý dự thảo Báo cáo và Báo cáo kiểm điểm của Ủy 

ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII nhằm lấy ý kiến rộng rãi của 

cán bộ, hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh.  

Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức Đại hội đã tiếp thu, 

tổng hợp các ý kiến đóng góp, cụ thể như sau:  

I. NHẬN XÉT CHUNG: 

Đa số các ý kiến thống nhất cao với dự thảo Báo cáo và Báo cáo kiểm 

điểm của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII. Bố cục các dự 

thảo hợp lý, rõ ràng.  

II. DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA ỦY BAN TRUNG ƢƠNG HỘI LIÊN 

HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM KHÓA VII: 

1. Phần thứ nhất: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019: 

Đa số ý kiến thống nhất với kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019, có một số ý 

kiến đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sau:  

Tại mục 2: Vận động thanh niên thi đua rèn luyện. 

- Công tác giáo dục, cảm hóa và xây dựng các mô hình hỗ trợ thanh niên 

chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện ma túy được tổ 

chức Hội các cấp quan tâm, chú trọng. Tổ chức Hội các cấp đã tổ chức thăm hỏi, 

động viên, tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế giúp các 

đối tượng thanh niên trên sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người lương 

thiện, có ích cho xã hội. 



- Nội dung trên cần đưa ra kết quả cụ thể hơn. Hiện nay tình trạng phạm 

tội trong thanh thiếu niên ngày càng tăng cao và trẻ hóa. Đặc biệt, một số thanh 

niên có hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cao, có phương thức, 

thủ đoạn ngày càng tinh vi, táo bạo, gây ra nhiều hậu quả nặng nề cho xã hội. 

Một thực tế khác nữa là sau khi chấp hành xong án phạt tù, các thanh niên này 

lại tiếp tục quay về con đường phạm pháp. Nguyên nhân là do họ bị xã hội phân 

biệt, kỳ thị dẫn đến không có công việc làm ổn định. Trước tình hình trên, Hội 

LHTN Việt Nam cần xác định công tác tiếp cận hướng nghiệp, dạy nghề và giúp 

đỡ, tạo cơ hội cho thanh niên chậm tiến được tái hòa nhập cộng đồng là hết sức 

quan trọng. Từ việc đánh giá sát những kết quả đạt được và chưa làm được trong 

công tác giáo dục, cảm hóa và xây dựng các mô hình hỗ trợ thanh niên chậm 

tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện ma túy để có những giải 

pháp giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời.  

2. Phần thứ hai: Mục tiêu, Nhiệm vụ, Giải pháp công tác Hội và 

phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024: 

* Mục tiêu: Đa số ý kiến thống nhất với mục tiêu nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

* Khẩu hiệu: Đa số ý kiến thống nhất với khẩu hiệu: Thanh niên Việt 

Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển.  

* Một số chỉ tiêu trọng tâm:  

Đa số ý kiến thống nhất với một số chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ, tuy nhiên 

có một số ý kiến đóng góp, cụ thể như sau: 

- Chỉ tiêu thứ 2: 100% Hội LHTN Việt Nam từ cấp huyện trở lên hằng 

năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên. Chỉ 

tiêu này làm “bó hẹp” lại hoạt động vì việc tạo môi trường sáng tạo là phải duy 

trì thường xuyên. Đề xuất, nên đưa ra chỉ tiêu này là: mỗi đơn vị tổ chức tuyên 

dương những gương điển hình, mô hình hay, sáng tạo trong hoạt động khởi 

nghiệp. 

- Chỉ tiêu thứ 6: Mỗi hội viên Hội LHTN Việt Nam tham gia ít nhất 02 

hoạt động tình nguyện trong 01 năm. Thực tế có hội viên thực hiện nhiều hoạt 

động tình nguyện, nhưng có hội viên không tham gia hoạt động nào, đến khi 

cuối năm đánh giá thì rất khó vì không có cơ sở để thống kê.  

- Chỉ tiêu thứ 7: Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 3.000.000 

thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đề xuất, bổ sung thêm đối 

tượng gia đình chính sách, gia đình thương bệnh binh. Tổ chức khám bệnh, phát 

thuốc miễn phí cho 3.000.000 thanh thiếu nhi và gia đình chính sách, gia đình 

thương bệnh binh, người dân có hoàn cảnh khó khăn.  

- Chỉ tiêu thứ 10: Phát triển mới 3.000.000 hội viên; phát triển 4.000 tổ 

chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chỉ tiêu phát triển 4.000 tổ 

chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước khó thực hiện. Hiện nay, việc 

duy trì hỗ trợ hoạt động của tổ chức Hội trong doanh nghiệp là rất khó khăn, vì 

doanh nghiệp phải xem tổ chức Hội có mang lại cho doanh nghiệp là cái gì…Vì 



vậy, chỉ tiêu phát triển tổ chức cơ sở Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước 

cần căn cứ vào lực lượng nòng cốt cán bộ Hội tại địa phương để có hướng phát 

triển phù hợp.  

 * Nhiệm vụ và giải pháp: 

- Thống nhất cao với nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2024, Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam tiếp tục thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, 

chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” Và chương trình 

“Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh” 

* Về các phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chƣơng trình “Đồng 

hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; chƣơng trình “Xây dựng Hội 

Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh”: 

- Thứ nhất là, Hội LHTN Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai 

phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và cần bổ sung các chương trình, hoạt động để 

phù hợp với tình hình mới của đất nước và nhu cầu của thanh niên. Thanh niên 

ngoài nhu cầu thiết thân chính đáng về học tập, lập thân lập nghiệp và có môi 

trường rèn luyện. Do đó, tổ chức Hội phải đánh giá đúng và trúng nhu cầu thì 

mới thu hút được thanh niên tham gia. Khi thiết kế phong trào, Hội cần trả lời 

được những câu hỏi về nhu cầu của thanh niên hiện nay là gì? Những chương 

trình, hoạt động của Hội đã đánh đúng tâm lý của thanh niên chưa? 

- Thứ hai là, Hội LHTN Việt Nam cần thiết kế một bộ công cụ tuyên 

truyền về phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” mang màu cờ sắc áo của phong trào, 

để Hội LHTN Việt Nam tỉnh làm cơ sở trong triển khai phong trào tại đơn vị... 

- Thứ ba là, Hội LHTN Việt Nam cũng cần đẩy mạnh công tác truyền 

thông, nhất là truyền thông qua các mạng xã hội. Hầu hết hội viên thanh niên 

ngày nay đều sử dụng mạng facebook làm công cụ giao tiếp hàng ngày. Điều 

này cho thấy, mạng xã hội là môi trường, nhu cầu thực sự của giới trẻ nhưng 

Hội vẫn chưa tiếp cận. Việc tập hợp, giáo dục và định hướng thanh niên thông 

qua các mạng xã hội nên được coi là chiến lược lâu dài trong công tác Hội. 

Mạng xã hội có tính lan tỏa, tương tác cao nên vài năm trở lại đây, thanh niên có 

xu hướng tham gia ngày càng nhiều. Thanh niên cũng thể hiện trách nhiệm xã 

hội qua môi trường này. Trong khi đó, mạng xã hội luôn ẩn chứa nhiều giá trị 

ảo, nếu bỏ trống hoặc định hướng không tốt sẽ khiến một bộ phận giới trẻ chạy 

theo giá trị ảo mà xa rời cuộc sống thực. Đồng thời, tổ chức Hội tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội nhằm kết nối, tập hợp thanh 

niên trên internet. 

- Thứ tư là, thanh niên khuyết tật gần như ít có cơ hội tham gia các hoạt 

động Hội, lại dễ bị đối tượng xấu lôi kéo, lợi dụng nên tổ chức Hội cần có sự 

giúp đỡ thanh niên khuyết tật nhiều hơn. Khuyến khích thanh niên khuyết tật nỗ 

lực, chủ động, tự tin hòa nhập xã hội. 

- Thứ năm là, cần có các giải pháp tập hợp mạnh mẽ lực lượng thanh niên 

đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài. Làm tốt điều này, lực lượng 

thanh niên trong nước sẽ có thêm điều kiện phối hợp để tiếp cận với khoa học 



công nghệ tiên tiến, hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh... Đồng thời, phát huy 

vai trò của thanh niên ngoài nước trong quảng bá văn hóa Việt Nam, thực hiện 

ngoại giao dân dân, bảo vệ chủ quyền lợi ích quốc gia, nâng cao vai trò của tổ 

chức Hội. 

- Thứ sáu là, đối với chương trình xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên 

Việt Nam vững mạnh, đề nghị bổ sung các giải pháp định hướng cho hoạt động 

của Ban Kiểm tra các cấp.  

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo và Báo cáo 

kiểm điểm của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII.  

 

ỦY BAN HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH KHÓA VI 


