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BÁO CÁO THAM LUẬN 
Về phong trào giúp đỡ thanh niên chậm tiến, thanh niên yếu thế, 

 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn 

 

Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội, thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại 

biểu cùng toàn thể Đại hội! 

Được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo tham luận tại Đại hội. 

Lời đầu tiên, thay mặt cho Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Chơn Thành xin 

được gửi tới quý vị đại biểu, cùng toàn thể Đại hội lời chào trân trọng, lời chúc sức 

khoẻ, hạnh phúc và chúc Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước 

lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 -2024 thành công tốt đẹp! 

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

Trên địa bàn huyện có 02 tuyến Quốc lộ, 02 tỉnh lộ và đường Hồ Chí Minh 

đi qua, địa giới hành chính giáp huyện Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bàu Bàng tỉnh Bình 

Dương, huyện Đồng Phú và huyện Hớn Quản của tỉnh Bình Phước. Qua hơn 15 

năm tái lập huyện, đến nay Chơn Thành đã là một trong những huyện công nghiệp 

trọng điểm của tỉnh Bình Phước có nhiều khu công nghiệp lớn đã và đang hình 

thành thu hút nhiều lao động trong độ tuổi thanh niên đến làm việc đây là một điều 

kiện hết sức thuận lợi để thanh niên được cống hiến, được phát huy góp phần xây 

dựng quê hương Chơn Thành nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung ngày càng 

giàu mạnh và văn minh. Tuy nhiên, việc thu hút hàng ngàn lao động, trong đó có 

thanh niên nhập cư từ các tỉnh khác đến làm việc và sinh sống cũng kéo theo nhu 

cầu của thanh niên là rất đa dạng và phức tạp, việc phân loại thanh niên theo từng 

nhóm đối tượng để có hình thức hỗ trợ,tập hợp đoàn kết thanh niên vào tổ chức 

Đoàn - Hội, đặc biệt là phát huy vai trò cầu nối giữa thanh niên với Đảng, Nhà 

nước của tổ chức Đoàn - Hội trên địa bàn là vấn đề hết sức khó khăn. 

Xác định được điều đó, hàng năm BCH huyện Đoàn và Ủy ban Hội LHTN 

Việt Nam huyện đều xây dựng và đưa ra những mô hình, những giải pháp để có 

thể đáp ứng được các nhu cầu, lợi ích hợp pháp và chính đáng của thanh niên đặc 

biệt là những thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến và thanh niên có hoàn cảnh 

khó khăn để khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn - Hội trong thanh niên, là chỗ 

dựa vững chắc cho thanh niên huyện nhà tự tin thể hiện, tự tin cống hiến và khẳng 

định. Đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2014 -2019 vừa qua, Ủy ban Hội LHTN Việt 

Nam từ huyện đến cơ sở đã xây dựng được những mô hình khá hiệu quả phù hợp 



với từng nhóm thanh niên, đặc biệt là thanh niên chậm tiến, thanh niên yếu thế và 

thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể: 

Đối với thanh niên chậm tiến: Hội LHTN các cấp đã duy trì khá tốt việc tổ 

chức thăm hỏi, động viên gia đình từng thanh niên định kỳ đặc biệt là vào dịp Tết 

Nguyên Đán hàng năm để tạo sự gần gũi với gia đình, với thanh niên từ đó tuyên 

truyền, vận động và có các hình thức giúp đỡ thanh niên. Đồng thời động viên gia 

đình các thanh niên để gia đình sẵn sàng tin tưởng và trao đổi với tổ chức Đoàn - Hội 

những thông tin liên quan đến thanh niên và những vấn đề mà tổ chức có thể giúp đỡ, 

chia sẻ với gia đình trong công tác quản lý, giáo dục thanh niên. Đối với những thanh 

niên có nghề nghiệp ổn định và có nhu cầu về vốn sản xuất Hội đã chủ động đề xuất 

chính quyền địa phương và chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện về 

nguồn vốn vay ưu đãi cho thanh niên. Đặc biệt, Đoàn - Hội của xã Minh Hưng đã 

phối hợp với Công an xã xây dựng được mô hình "Dịch vụ rửa xe thanh niên", được 

thành lập từ tháng 8/2018 với 9 thành viên. Mục đích hoạt động: Tạo việc làm và thu 

nhập ổn định cho các đối tượng thanh niên tù tha, thanh niên tái hòa nhập cộng đồng 

và thanh niên không có việc làm ồn định. Đồng thời tạo nguồn quỹ để thực hiện các 

công trình, phần việc thanh niên và giúp đỡ những thanh niên yếu thế, thanh niên có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. 

Đối với những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn: Nhằm mục đích giáo dục 

tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong đoàn viên thanh niên, kết nối thanh niên 

với các hoạt động an sinh xã hội, để thanh niên biết quan tâm, chia sẻ những khó khăn 

trong cuộc sống. Ngoài những hoạt động tình nguyện thường niên, Hội LHTN Việt 

Nam huyện đã đề xuất  một mô hình mới cho các cơ sở Đoàn - Hội đó là kịp thời nắm 

bắt và cung cấp thông tin của những thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

trên địa bàn huyện để Huyện Đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện làm đầu mối, kêu 

gọi các bạn thanh niên trong và ngoài huyện chung tay, góp sức chia sẻ khó khăn. 

Hình thức kêu gọi được thực hiện trực tiếp trên trang facebook của Huyện Đoàn - Hội 

LHTN huyện và các cơ sở Đoàn - Hội, thông qua đó, để tuyên truyền rộng rãi về 

những việc làm đem lại ý nghĩa thiết thực trong cộng đồng để đông đảo thanh niên 

thấy được và tự nguyện tham gia, đồng thời cũng là góp phần đăng tải những thông 

tin tích cực trên trang mạng xã hội phục vụ cho công tác định hướng dư luận xã hội. 

Kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua, Huyện Đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện đã kêu 

gọi giúp đỡ cho 03 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất trên địa bàn qua mô 

hình này với tổng số tiền vận động được là hơn 150 triệu đồng. Điều đặc biệt là với 

những trường hợp này sau khi tổ chức Đoàn - Hội kêu gọi giúp đỡ thì có rất nhiều các 

nhân, tổ chức tiếp tục chia sẻ, giúp đỡ để các bạn có điều kiện vượt qua khó khăn và 

ổn định cuộc sống với một tinh thần lạc quan để trở thành những tấm gương vượt khó 

cho thanh niên huyện nhà. 

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

Với những cách làm trên, đã góp phần rất lớn trong việc xây dựng hình ảnh 

thanh niên huyện nhà và khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn - Hội đối với sự quan 



tâm, chăm lo, giáo dục và kết nối thanh niên. Tuy nhiên, để tiếp tục nhân rộng và phát 

huy có hiệu quả những cách làm và các mô hình trên để có thêm nhiều thanh niên 

chậm tiến, thanh niên yếu thế và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được chia sẻ, 

được giúp đỡ và động viên một cách kịp thời thì cần phải có đội ngũ cán bộ Đoàn - 

Hội trách nhiệm, tâm huyết và uy tín cùng với sự cổ vũ, động viên của các cấp ủy 

Đàng, chính quyền và sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể ở mỗi cấp để cán bộ 

Đoàn - Hội phát huy những việc làm ý nghĩa, những hành động nhân văn và tinh thần 

trách nhiệm đối với thanh niên. 

Tại Đại hội hôm nay, trong điều kiện thời gian nhất định Ủy ban Hội LHTN 

Việt Nam huyện Chơn Thành xin được chia sẻ một số cách làm trong công tác giúp 

đỡ thanh niên chậm tiến, thanh niên yếu thế và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, rất 

mong được các cấp lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội góp ý để có những 

mô hình, những cách làm hiệu quả và ý nghĩa hơn nữa trong thời gian tới. 

Một lần nữa, thay mặt Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Chơn Thành trân 

trọng cảm ơn Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tạo điều kiện để đơn vị được chia sẻ kinh 

nghiệm trong công tác. Xin chúc sức khỏe toàn thể các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại 

biểu! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!  

Xin trân trọng cảm ơn! 

  


