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BÁO CÁO THAM LUẬN 

Hiệu quả từ công tác phối hợp bảo vệ an ninh biên giới  

vì Biên cương Tổ quốc. 

 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch! 

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý! 

Thưa toàn thể Đại hội! 

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

khỏe tới các quý vị đại biểu về tham dự Đại hội ngày hôm nay. Chúc Đại hội đại 

biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Phước khóa VII, nhiệm kỳ 

2019 - 2024 thành công tốt đẹp.  

Kính thưa toàn thể Đại hội! Trước hết, tôi nhất trí cao với bản báo cáo 

tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ vừa qua và phương 

hướng nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024 

của Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội. Để minh chứng và làm rõ thêm 

những hiệu quả từ công tác phối hợp bảo vệ an ninh biên giới vì Biên cương Tổ 

quốc, tôi xin trình bày tham luận một số nội dung sau 

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý!  

Thưa toàn thể Đại hội! 

Chủ quyền biên giới Quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Do đó 

việc xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là hết sức quan trọng và có ý 

nghĩa đặc biệt sống còn đối với mỗi quốc gia. Với nhận thức đó trong thời gian 

qua, kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng, truyền thống vẻ 

vang của đơn vị, bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; được sự quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo của các cấp;  sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, sự phối hợp 

chặt chẽ giữa các ban ngành, tổ chức đoàn thể, đặc biệt là lực lượng thanh niên, 

cùng với sự thương yêu đùm bọc của nhân dân. Cán bộ chiến sĩ,lực lượng thanh 

niên đơn vị, qua các thế hệ đã tiếp bước truyền thống, luôn phát huy tinh thần 

trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, vượt qua mọi thử thách, thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị: bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh 

biên giới quốc gia. 

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý! 

Thưa toàn thể Đại hội! 

Quán triệt quan điểm của Đảng ta được xác định trong nghị quyết 33 ngày 

29/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia “quản lý, 

bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, 

toàn quân, của cả hệ thống chính trị” 



Trong đó, vai trò của đoàn thanh niên là rất lớn. Thanh niên với tinh thần 

xung kích đi đầu trong các hoạt động, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách 

nhiệm. Vì vậy, thanh niên là những người tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu 

quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

tuyên truyền, vận động và đưa các chủ trương, chính sách đó vào cuộc sống, đến 

với các tầng lớp nhân dân.  

Những năm qua, công tác phối hợp giữa Biên phòng Bình Phước và Hội 

Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bình Phước đã đạt được những kết quả góp phần bảo 

vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng địa bàn 

biên giới vững mạnh. Thông qua công tác phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, vận động nâng cao nhận thức cho nhân dân về quốc gia, quốc giới, về 

trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phát động, tổ chức 

nhiều phong trào quần chúng, xây dựng nhiều mô hình tập hợp quần chúng tham 

gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, như phong trào “Quần chúng tham gia 

tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, bản biên giới”, phong trào 

“Thanh niên làm chủ đường biên”. Những phong trào và hình thức tập hợp quần 

chúng đó đã mang lại hiệu quả chính trị - xã hội to lớn. Nhận thức trách nhiệm 

đối với chủ quyền an ninh biên giới quốc gia của các tầng lớp nhân dân được 

nâng lên; ý thức về quốc gia, quốc giới và vai trò tham gia xây dựng và bảo vệ 

chủ quyền an ninh biên giới của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới được 

phát huy. Nhân dân đã tham gia, phối hợp với Bộ đội biên phòng tổ chức hàng 

nghìn lượt tuần tra, bảo vệ đường biên cột mốc và chủ động cung cấp kịp thời 

nhiều tin quan trọng phục vụ cho công tác biên phòng.... 

Hiệu quả của công tác phối hợp còn được thể hiện đậm nét qua các 

Chương trình: “Xuân biên giới”, “Tháng ba biên giới” “Bò giống giúp người 

nghèo nơi biên giới”, cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, 

hải đảo”, “Xây dựng nhà Đại đoàn kết”, “ Đồng hành cùng phụ nữ vùng biên”, 

“Ngôi nhà một trăm đồng”,... có ý nghĩa sâu sắc và tạo sức lan tỏa, sâu rộng, 

góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, xây 

dựng thế trận biên phòng vững chắc; quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, 

tinh thần động viên kịp thời cán bộ, chiến sỹ nơi biên giới an tâm bám trụ giữ 

vững chủ quyền an ninh biên giới. 

Thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phong trào 

“Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới quốc gia 

trong tình hình mới”, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn biên giới đã phối hợp với các đơn vị Bộ đội biên phòng tỉnh 

tiến hành tuyên truyền vận động các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tham gia ký 

kết. Việc huy động toàn dân tham gia phong trào đã tạo nên sức mạnh tổng hợp 

của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và 

phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng ở khu vực biên 

phòng, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa lực lượng Bộ đội biên phòng với 

nhân dân. 

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý! 

Thưa toàn thể Đại hội! 



Để công tác phối hợp thực hiện bảo vệ an ninh biên giới vì Biên cương Tổ 

quốc trong thời gian đến đạt kết quả cao hơn. Từ việc nâng cao ý thức cảnh giác, 

tinh thần trách nhiệm của nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an 

ninh biên giới quốc gia; tăng cường đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa lực lượng 

Bộ đội Biên phòng và  các ban, ngành, đoàn thể địa phương, nhân dân; củng cố 

và phát triển tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới; đẩy 

mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trung tâm, đột xuất của địa phương; đến việc 

khen thưởng, động viên sự nghiệp xây dựng bảo vệ biên giới. Tôi đề xuất một số 

giải pháp trọng tâm để tăng cường sự phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên 

Việt Nam tỉnh với Biên phòng trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và 

an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới: 

Một là: Hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Biên phòng và Hội 

Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Phước không chỉ dừng lại ở việc vận 

động quần chúng tham gia phong trào, tăng cường sức mạnh đoàn kết mà còn 

huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ 

quyền biên giới quốc gia và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố an ninh 

- quốc phòng ở khu vực biên phòng, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa lực 

lượng Bộ đội biên phòng với nhân dân. Vì thế, xem nội dung thực hiện Chỉ thị 

01/CT-TTg là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác phối hợp giữa 

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Phước với các đơn vị Biên 

phòng. 

Hai là: Tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động tăng cường củng cố khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa với nhân dân, 

cán bộ, chiến sỹ trên địa bàn biên giới. 

Ba là: Phối hợp phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền 

lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho các 

tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm trong xây dựng, quản lý, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh 

biên giới quốc gia. 

Bốn là: Do đặc thù về vị trí địa lý, nhân dân khu vực biên giới trình độ 

dân trí còn thấp; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo còn cao; 

giao thông không thuận lợi, cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt còn hạn chế. Vì 

thế, trong thời gian tới tiếp tục phối hợp đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, 

vận động, tiếp tục huy động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân ... tổ chức 

các hoạt động hướng về biên giới để hỗ trợ giúp đỡ bà con vùng biên giới phát 

triển kinh tế, ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo. 

 Năm là: Hằng năm, hướng dẫn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp 

xã phối hợp với các đơn vị Biên phòng tổ chức các hoạt động kỷ niệm, biểu 

dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong 

trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.  

Trên đây là nội dung tham luận của Đoàn đại biểu Đồn Biên phòng Lộc 

Thành Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình phước về việc hiệu quả từ công tác phối 

hợp bảo vệ an ninh biên giới vì Biên cương Tổ quốc  xin trình bày trước Đại hội.  



Một lần nữa thay mặt cho Đồn Biên phòng Lộc Thành xin trân trọng gửi 

tới quý vị đại biểu, khách quý toàn thể Đại hội lời kính chúc sức khoẻ, Chúc Đại 

hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Phước khóa VII, nhiệm kỳ 

2019 - 2024 thành công tốt đẹp./.  

Xin trân trọng cảm ơn! 
 

 

 


