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BÁO CÁO THAM LUẬN 

  Về hiệu quả mô hình tập hợp đoàn kết thanh niên trong  

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thanh niên có đạo 

 

Kính thưa quý vị đại biểu! 

Kính thưa toàn thể Đại hội! 

 Bù Đăng là một huyện thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiếu số 

của tỉnh Bình Phước, địa bàn rộng, giao thông đi lại rất khó khăn nên ảnh hưởng rất 

nhiều đến công tác vận động thanh niên vào tổ chức Hội. Toàn huyện có hơn 50% đồng 

bào dân tộc thiểu số sinh sống, phần lớn là đồng bào dân tộc Stiêng, M’Nông và Châu 

mạ và theo 03 tôn giáo chính là Tin lành, Công giáo và Phật giáo. 

Hiện nay, tổng số thanh niên t     đến 30 tuổi trong toàn huyện có khoảng 

19.845 thanh niên, với  5.5 5 hội viên. Toàn huyện có 17 cơ sở  Hội tr c thuộc. 

 Trong nhiệm k , công tác xây d ng tổ chức Hội v ng mạnh đ  đư c ch  tr ng, 

tập trung chỉ đạo tích c c và hiệu quả  tổ chức Hội ngày càng đư c củng cố, chất lư ng 

cán bộ Hội và chất lư ng Hội viên ngày càng đư c nâng lên, số thanh niên mới đư c 

kết nạp năm sau cao hơn năm trước. Nhiều mô hình hoạt động đ  thu h t đông đảo 

thanh niên vào tổ chức như: Đội thanh niên tình nguyện, đội nhóm tuyên truyền ca kh c 

cách mạng, các CLB theo sở thích trong h c tập, rèn luyện thể dục thể thao, văn hóa văn 

nghệ… 

 Hội LHTN Việt Nam huyện luôn xác định công tác đoàn kết tập h p thanh niên 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thanh niên vùng có đạo là một nhiệm vụ quan 

tr ng trong công tác xây d ng tổ chức Đoàn - Hội vì thế  công tác đoàn kết, tập h p 

thanh niên trong vùng đồng bào dân tộc và đồng bào có đạo đư c triển khai đồng bộ t  

huyện đến cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn huyện. Thông qua các loại hình hỗ tr  thanh 

niên phát triển kinh tế, đào tạo nghề, chuyển giao tiến bộ khoa h c kỹ thuật  các hoạt 

động tôn vinh, biểu dương thanh niên dân tộc - tôn giáo sản xuất kinh doanh giỏi… đ  

góp phần củng cố, nâng cao chất lư ng hoạt động của tổ chức cơ sở Hội, tạo đư c niềm 

tin của thanh niên đối với tổ chức Hội, với Đảng, Nhà nước, các hoạt động văn hóa văn 

nghệ, thể dục thể thao đư c tổ chức thường xuyên, liên tục như: tổ chức các giải bóng 

chuyền, bóng đá... đ  thu h t đông đảo thanh niên tham gia. 

  Bên cạnh đó, việc tổ chức cho các bạn hội viên thanh niên lao động gây quỹ 

thanh niên  phối h p với Ngân hàng Chính sách x  hội tạo cơ chế thông thoáng cho 



thanh niên vay vốn phát triển sản xuất. Tích c c tổ chức các hoạt động về an sinh x  

hội, hỗ tr  về nghề nghiệp, việc làm để thu h t thanh niên đồng bào dân tộc tôn giáo 

tham gia. Thông qua việc tập h p thanh niên đồng bào dân tộc tôn giáo tiêu biểu để xây 

d ng l c lư ng cốt cán trong thanh niên tín đồ tôn giáo như: Thanh niên đồng bào dân 

tộc, tôn giáo là Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng, hay thông qua Câu lạc bộ, đội nhóm 

nòng cốt, đ  thể hiện đư c vai trò của tổ chức Hội đối với thanh niên đặc biệt là thanh 

niên đồng bào dân tộc tôn giáo trên địa bàn, tạo thuận l i trong việc đoàn kết tập h p 

thanh niên đồng bào dân tộc, tín đồ tôn giáo vào tổ chức Hội LHTN Việt Nam. 

Với các hoạt động của mình trong nhiệm k  qua, đ  tạo s  lan tỏa mạnh mẽ và 

thu h t, tập h p thanh niên đặc biệt là thanh niên dân tộc, tôn giáo tham gia vào tổ chức 

Hội. 

Kính thưa quý vị đại biểu! 

Kính thưa toàn thể Đại hội! 

Tuy nhiên, với đặc thù của một huyện vùng đồng bào dân tộc  nhiều, đường sá đi 

lại khó khăn, địa bàn rộng. khó khăn về cơ sở vật chất  đội ngũ cán bộ làm công tác 

Đoàn - Hội ở cơ sở  không ổn định, thường xuyên thay đổi. 

Qua th c tiễn hoạt động Hội và phong trào thanh niên trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, thanh niên có đạo, Hội LHTN Việt Nam huyện Bù Đăng đ  r t ra đư c một số 

bài h c kinh nghiệm và giải pháp để làm tốt hơn n a trong công tác tập h p và đoàn kết 

thanh niên như sau: 

Thứ nhất: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục các chủ trương, chính 

sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cho thanh niên, Vận dụng sáng tạo, triệt để 

tinh thần chỉ đạo trong các Nghị quyết của Đảng về công tác đoàn kết tập h p thanh 

niên dân tộc, tôn giáo của Đoàn - Hội.  

Tăng cường các hoạt động chăm lo, đồng hành cùng thanh niên dân tộc trong phát 

triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị 

văn hóa dân tộc. 

Tăng cường đoàn kết, tập h p thanh niên vùng tôn giáo thông qua các hoạt động 

chăm lo, đồng hành, hỗ tr  th c hành sinh hoạt tôn giáo đ ng pháp luật, phù h p với 

văn hóa truyền thống dân tộc. Vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo, 

th c hiện quyền và nghĩa vụ công dân,  

Thứ hai: Cán bộ Hội phải sâu sát với đoàn viên thanh niên, phải nắm bắt đư c tâm 

tư nguyện v ng của thanh niên, phải hiểu về phong tục tập quán của đồng bào dân tộc, 

các phong trào của Hội phải mang tính cộng đồng, phải sát với tình hình th c tế ở địa 

phương  cán bộ Hội  thường xuyên xuống cơ sở, tổ chức các buổi sinh hoạt để nắm tình 

hình tư tưởng cũng như lắng nghe nhu cầu, nguyện v ng của hội viên thanh niên. Nhờ 

đó mà Đoàn - Hội của huyện có thể kịp thời có nh ng đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, 



chính quyền địa phương giải quyết có hiệu quả nh ng vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, 

tạo s  đồng thuận cao trong thanh niên. 

Thứ ba: Đoàn và Hội phải có nh ng chương trình hành động cụ thể, phù h p với 

điều kiện của địa phương mình, phù h p với nhu cầu, l i ích của thanh niên, t  đó thu 

h t thanh niên vào tổ chức. Khi triển khai các phong trào phải đặc biệt lưu ý đến nh ng 

yếu tố đặc thù của thanh niên dân tộc và tôn giáo. Cần tăng cường phối h p với các 

ngành để tạo điều kiện cho thanh niên dân tộc thiểu số đư c h c tập nâng cao trình độ 

văn hóa, h c nghề, nắm v ng kiến thức khoa h c kỹ thuật, vay vốn giải quyết việc làm  

qua đó vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, hỗ tr  cho đoàn viên thanh 

niên an tâm h c tập, phát triển sản xuất, phát triển kinh tế gia đình... 

Thứ tư: Thành lập và duy trì tốt các câu lạc bộ, đội nhóm sở thích, đặc biệt trong 

hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao là nhân tố quan tr ng nhất để thu h t 

thanh niên dân tộc đến với Đoàn - Hội. Thông qua đó, để mỗi thanh niên đặc biệt là 

thanh niên dân tộc nhận thức đư c rằng tổ chức Đoàn - Hội là một môi trường tốt để rèn 

luyện tinh thần và thể chất.  

Kính thưa quý vị đại biểu! 

Kính thưa Đại hội! 

Trên đây là Báo cáo tham luận của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Bù 

Đăng về giải pháp tập h p và đoàn kết thanh niên trong vùng đồng bào dân tộc và thanh 

niên có đạo. Xin đư c chia sẻ cùng Đại hội. Một lần n a kính ch c quý vị đại biểu, 

cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh ph c, thành đạt. Ch c Đại hội thành công tốt đẹp! 

Xin chân thành cảm ơn! 

        

 


