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BÁO CÁO THAM LUẬN 
Nâng cao tổ chức cơ sở Hội thông qua các công trình phần việc, 

các Câu lạc bộ, Đội, nhóm sở thích 

 

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 thị xã Bình Long tôi 

xin được trình bày tham luận về việc nâng cao tổ chức cơ sở Hội thông qua các 

công trình phần việc, các Câu lạc bộ, Đội, nhóm sở thích. 

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 Đại Hội! 

Xác định tầm quan trọng và trách nhiệm của tổ chức Hội trong công tác 

đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia vào tổ chức, chuyển đổi các mô hình, hoạt 

động phù hợp với thực tế nhu cầu và nguyện vọng của thanh niên. Từ thực tế 

công tác hiện nay và quá trình phát triển của thanh niên, của tổ chức Hội LHTN, 

UBH thị xã đã linh động, đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên qua 

các công trình, phần việc và các Câu lạc bộ, Tổ, Đội, Nhóm, được thanh niên 

trong toàn thị xã nhiệt liệt hưởng ứng, vận dụng triển khai sâu rộng đến đông 

đảo các đối tượng, tầng lớp thanh niên; tập trung vào những công trình, phần 

việc cụ thể, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên từ đó nâng cao chất 

lượng của tổ chức cơ sở Hội, thiết thực như: Điểm lẻ trường học; Nhà thanh 

niên, nhà nhân ái; cầu thanh niên; tuyến đường sáng - xanh - sạch - an toàn, 

tuyến đường thắp sáng đường quê, lò đốt rác; khu vui chơi cho thiếu nhi; học 

bổng… bên cạnh đó là những CLB, Tổ, Đội, Nhóm với những nhu cầu, sở thích, 

nguyện vọng và đặc thù của mỗi đối tượng thanh niên: Tổ hợp tác thanh niên 

phát triển kinh tế; CLB Ba trách nhiệm, Vì ngày mai tươi sáng, Thầy thuốc trẻ, 

Nghệ sỹ trẻ... 

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, UBH thị xã đã vận động mạnh thường quân, 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng được 18 căn nhà nhân ái trị giá 

740.000.000 đồng. Phối hợp xây dựng 3 cây cầu thanh niên trị giá 140 triệu 

đồng (hội viên thanh niên đóng góp 95 ngày công lao động). Xây dựng 01 điểm 

lẻ trường Tiểu học Lê Văn Tám trị giá 150.000.000 đồng. 02 tuyến đường an 

ninh, 01 tuyến đường thanh niên trị giá 405 triệu đồng. 02 khu vui chơi cho 

thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng. Công trình “Góc phố sạch - Vỉa hè đẹp” tại 4 

phường. 



Bên cạnh đó, UBH thị xã đã chỉ đạo các cơ sở Hội trực thuộc triển khai 

thực hiện các công trình, phần việc: Hỗ trợ xây nhà cho thanh niên có hoàn cảnh 

khó khăn trị giá 70 triệu đồng, xây dựng được 02 lò đốt rác trị giá 11,5 triệu 

đồng, hỗ trợ sửa chữa 05 căn nhà trị giá 86 triệu đồng. Vận động xây dựng 8 

cổng chào trị giá 18,4 triệu đồng. Xây dựng 07 tuyến đường ánh sáng anh ninh 

(gắn cột đèn, cờ nước) dài 12.200 và 03 tuyến đường camera an ninh dài 2,8km 

với kinh phí 224,3 triệu đồng. Cắm 7 bảng tuyến đường Xanh - Sạch - Đẹp trị 

giá 16.800.000 đồng. Xây cống, sửa cầu Ba Kiềm trị giá 25 triệu đồng. Xây 

dựng khu vui chơi cho thiếu nhi với kinh phí 24.000.000 đồng. Ráp 30 bảng nội 

quy văn hóa ứng xử cho học sinh trị giá 15 triệu đồng. Đặt 8 “Thùng rác thanh 

niên” tại khuôn viên trường, với tổng kinh phí hơn 16 triệu đồng. Nhận đỡ đầu 

cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn hằng năm và hết cấp học với kinh phí trên 

70 triệu đồng. 

Từ những việc làm cụ thể, ý nghĩa và thiết thực, hội viên thanh niên đã 

khẳng định được vai trò, trách nhiệm của bản thân cũng như những đóng góp 

của mình cho tổ chức, cho xã hội. Tin tưởng hơn vào những định hướng, chủ 

trương của tổ chức Hội đối với công tác thanh niên. 

Tham mưu thành lập 01 HTX thương mại dịch vụ nông nghiệp Bình Long, 

thành lập 5 CLB trực thuộc, 8 tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế, 03 chi hội 

ngoài quốc doanh và duy trì hoạt động 8 tổ hợp tác thanh niên, 157 CLB, Đội, 

Nhóm sở thích tại 100% cơ sở Hội thu hút đông đảo hội viên thanh niên tham 

gia, điển hình như: 

- CLB kỹ năng: Tích cực hỗ trợ các công tác tổ chức trò chơi trong Hội trại 

tòng quân; hỗ trợ cho các hoạt động của xã, phường nhằm chào mừng ngày sinh 

nhật Đoàn, Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam; duy trì và bồi dưỡng tập 

huấn các kỹ năng cho hội viên thanh niên với hơn 56 lượt thành viên tham gia; 

hỗ trợ chương trình tập huấn công tác Đoàn - Hội - Đội do Thị Đoàn, Hội 

LHTN, Hội đồng Đội thị xã tổ chức. Bỗi dưỡng, tập huấn hội viên thanh niên 

tham gia Hội trại Chung dòng sông bé (02 trại sinh lọt top 10 trại sinh xuất sắc 

nhất). 

- Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ: Phối hợp tổ chức chương trình “Vì sức khoẻ 

cộng đồng”, Tháng ba biên giới, Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác… 

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn bà con nhân dân ăn ở hợp vệ 

sinh. Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và quà cho 

5655 lượt bà con nhân dân với trị giá 593.350.000 đồng. Duy trì Ngân hàng máu 

sống với 85 thành viên nhằm kịp thời cung cấp máu cho các trường hợp cấp cứu 

khi cần thiết. 

- Câu lạc bộ Pháp luật: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật, chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước cho thanh thiếu nhi và 

bà con nhân dân trên địa bàn thị xã. Tổ chức 53 buổi tuyên truyền pháp luật 

(Luật Thanh niên, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai sửa đổi và bổ sung, luật 

ATGT…), 17 phiên tòa giả định về các tội danh: Tàng trữ, mua bái trái phép 



chất ma túy; cố ý gây thương tích; trộm cắp tài sản; chống người thi hành công 

vụ; bạo lực học đường… thu hút 18 thành viên tham gia. 

- Câu lạc bộ Vì ngày mai tươi sáng: Phối hợp lực lượng Công an thị xã và 

các ngành liên quan tổ chức tiếp cận, động viên, giúp đỡ thanh niên sau cai 

nghiện, thanh niên thi hành án phạt tù trở về địa phương. Tính đến nay, đã tiếp 

cận, giúp đỡ 57 đối tượng thanh niên thi hành án, thanh niên sau cai nghiện tái 

hòa nhập cộng đồng. Hỗ trợ 1 thanh niên vay Qũy khởi nghiệp Bình Long với số 

tiền 40.000.000 đồng.. Phối hợp thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên Đán cho 

29 đối tượng, hỗ trợ sửa nhà, tặng dê giống, trao tặng thẻ BHYT cho con của 

thanh niên thi hành án phạt tù trở về địa phương với trị giá 19.800.000 đồng. 

Phối hợp với Ngân hàng Thương mại, NHCS trên địa bàn thị xã giúp đỡ và 

hướng dẫn 4 đối tượng thanh niên thi hành án trở về địa phương được vay vốn 

để trồng tiêu, nuôi dê, trồng cao su... với tổng số tiền 2.325.000.000 triệu đồng). 

Phối hợp tổ chức Hội LHTN các xã phường tiến hành trao tặng 47 phần quà cho 

người nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ em nhiễm chất độc da cam và 02 chiếc xe 

đạp cho em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 25.300.000 đồng. Phối hợp 

ra mắt xe cấp cứu thiện nguyện (chuyến xe 0 đồng) nhằm hỗ trợ chở các nạn 

nhân nhân bị tai nạn, các trường hợp cấp cứu tới Trung tâm Y tế thị xã Bình 

Long. 

- Câu lạc bộ Ba trách nhiệm: Tổ chức ra quân thứ bảy tình nguyện, chủ 

nhật xanh giải quyết thủ tục hành chính cho bà con nhân dân. Tích cực nghiên 

cứu, tham mưu với lãnh đạo cơ quan, đơn vị cải tiến các quy trình, nghiệp vụ, 

giảm bớt các thủ tục hành chính phiền hà, giải quyết nhanh chóng, chính xác, 

tránh gây khó khăn cho người dân. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tham 

gia các hoạt động Đoàn – Hội tại đơn vị. Ra quân giải quyết hơn 2000 thủ tục 

hành chính cho bà con nhân dân, hỗ trợ cấp  2500 chứng minh nhân dân. Ra 

quân bóc, xóa các quảng cáo rao vặt trái phép 10,5km đường nội ô thị xã. Gây 

quỹ phát cháo từ thiện được 7 khu phố, ấp sóc với sự tham gia của 55 lượt hội 

viên thanh niên. Phối hợp với UBH phường Phú Đức xây dựng công trình tuyến 

phố an ninh tại phường Phú Đức trị giá 12 triệu đồng. Sửa chữa 01 mái nhà cho 

hộ dân, trao 23 xuất học bổng cho học sinh nghèo trị giá 11.900.000 đồng. 

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

Từ thực tế công tác Hội và phong trào thanh niên hiện nay, để nâng cao tổ 

chức cơ sở Hội thông qua các công trình phần việc, các Câu lạc bộ, tổ, đội, 

nhóm Ủy ban Hội thị xã Bình Long xin đưa ra một số giải pháp như sau:  

Một là, các chương trình, cuộc vận động của Hội phải gắn với nhu cầu, lợi 

ích thiết thực của hội viên, thanh niên. Nội dung, hình thức hoạt động Hội phải 

kết hợp hài hoà giữa lợi ích tập thể và quyền lợi cá nhân, phù hợp với mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của địa phương, đơn vị. 

Hai là, lựa chọn, thực hiện những công trình, phần việc thật sự thiết thực, ý 

nghĩa, có ích cho cộng đồng, xã hội để lan tỏa rộng rãi trong thanh niên và phát 

huy được vai trò của thanh niên trong việc đóng góp công sức cho địa phương, 

cộng đồng. 



Ba là, phát huy vai trò của các CLB, tổ, đội, nhóm trong công tác đoàn kết 

tập hợp thanh niên và phát huy năng lực của từng đối tượng thanh niên với từng 

CLB, Tổ, Đội, nhóm cụ thể. 

Bốn là, Đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt phải luôn chủ động, tích cực trong 

công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền về công tác thanh niên. Đẩy mạnh công 

tác khảo sát, nắm tình hình của thanh niên để từ đó có những công trình, những 

CLB, Đội nhóm phù hợp, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của 

thanh niên. 

Năm là, công tác chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của Hội 

phải thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời tổng kết, rút kinh 

nghiệm, nhân rộng các mô hình, các gương điển hình tiên tiến trong hoạt động 

Hội. Tăng cường tính liên hiệp trong tổ chức Hội, mở rộng các thành phần, đối 

tượng thanh niên tham gia hoạt động Hội; đặc biệt là các đối tượng thanh niên 

đặc thù, nhằm kịp thời giáo dục và giúp đỡ thanh niên phát triển. 

Sáu là, các cấp ủy đảng chính quyền, các tầng lớp nhân dân quan tâm bồi 

dưỡng phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh 

tế - xã hội, tạo điều kiện để thanh niên đảm nhận các công trình, phần việc tại 

đơn vị góp phần xây dựng tổ chức, đơn vị ngày càng ổn định và phát triển. 

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

Trên đây là một số kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện các 

công trình, phần việc thanh niên, xây dựng các mô hình THT, CLB, Đội, nhóm 

từ đó nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội. Xin trân trọng gửi tới quý vị lãnh 

đạo, quý vị đại biểu khách quý, các anh chị về dự đại hội lời kính chúc sức khoẻ, 

hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!  

Xin trân trọng cảm ơn! 

 


