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BÁO CÁO THAM LUẬN 

Về việc thực hiện công trình, phần việc thanh niên  

chung tay xây dựng nông thôn mới    

  

Kính thưa qúy vị đại biểu, 

Thưa toàn thể Đại hội! 

Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt tuổi trẻ đơn vị Hội LHTN Việt Nam huyện 

Hớn Quản xin gửi tới quý vị đại biểu, cùng toàn thể Đại hội lời chúc sức khỏe, 

hạnh phúc và thành đạt; chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Rất vinh dự cho Hội 

LHTN Việt Nam huyện Hớn Quản hôm nay được trình bày tham luận “Về việc 

thực hiện công trình, phần việc thanh niên chung tay xây dựng nông thôn 

mới”.    

 Kính thưa Đại hội! 

Hớn Quản được đổi tên từ huyện Bình Long thành huyện Hớn Quản vào 

ngày 11 tháng 8 năm 2009 theo Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ trên cơ 

sở một phần của huyện Bình Long trước đây. Từ khi thành lập huyện đến nay, 

Hội LHTN Việt Nam huyện Hớn Quản đã không ngừng nỗ lực, cố gắng vươn 

lên để thực hiện tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. 

Xác định được vị trí, vai trò của mình đối với xã hội, trong thời gian vừa 

qua, tuổi trẻ Hớn Quản đã có nhiều nỗ lực cố gắng, tự đóng góp công sức, trí 

tuệ, cũng như huy động các nguồn lực tình nguyện về để thực hiện các công 

trình, phần việc thanh niên tình nguyện tại huyện Hớn Quản. Nhất là những 

công trình phần việc về xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần xây dựng 

huyện Hớn Quản ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình. 

Từ thực tế đi công tác tại các xã trên địa bàn huyện Hớn Quản, Hội LHTN 

Việt Nam huyện nhận thấy rằng: trên địa bàn các xã còn nhiều điểm qua các 

suối nhỏ chưa có cầu hoặc cống an toàn để nhân dân qua lại. Mà chủ yếu nhân 

dân bắc tạm cây, hoặc có làm cống bắc qua suối nhưng đã bị hư hỏng, dẫn tới 

việc đi lại của nhân dân gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản 

của nhân dân. Bên cạnh đó, còn nhiều hộ gia đình khó khăn về nhà ở, nhất là 

khu vực đồng bào DTTS. Từ thực tế đó, Hội LHTN Việt Nam huyện đã đề xuất 

với Huyện ủy thuận chủ trương cho Hội LHTN Việt Nam huyện đăng ký thực 

hiện các phần việc trong tiêu chí số 2 (về giao thông nông thôn), tiêu chí số số 

09 (Nhà ở dân cư), tiêu chí số 17 (Môi trường); đồng thời cho Hội LHTN Việt 

Nam huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, lập 

bản vẽ và cùng phối hợp xây dựng các cây cầu dân sinh, phục vụ nhu cầu đi lại 

của bà con nhân dân trên địa bàn các xã. Kết quả đạt được như sau: 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/11_th%C3%A1ng_8
https://vi.wikipedia.org/wiki/2009
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Vi%E1%BB%87t_Nam
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1. Mô hình xây cầu, cống dân sinh: 

Cầu hay cống được Hội LHTN Việt Nam huyện xây dựng chủ yếu là các 

công trình dân sinh; trọng tài của cầu thiết kế từ 2-5 tấn; riêng cống có tải trọng 

dưới 30 tấn, xe có bánh xích đi qua là 80 tấn. 

Từ năm 2016 đến nay, Hội LHTN Việt Nam huyện đã xây dựng được 08 

cây cầu, cống dân sinh với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng tại địa bàn 07/13 xã của 

huyện Hớn Quản. Kết quả cụ thể từng công trình như sau: 

- Năm 2016: xây dựng 01 công trình Cầu thanh niên tại suối Chamry xã 

An Khương đi xã Thanh An trị giá hơn 150 triệu đồng. 

- Năm 2017: vận động xây dựng  Cầu dân sinh thanh niên tại ấp 6 đi ấp 10 

xã Tân Hiệp trị giá 206 triệu đồng; Cầu dân sinh thanh niên suối Rul xã Minh 

Tâm đi xã An Phú với trị giá 266 triệu đồng. 

- Năm 2018: Hội LHTN Việt Nam huyện đã chủ trì và vận động xây dựng 

được 03 công trình cầu, cống thanh niên với tổng trị giá 664 triệu đồng. Cụ thể 

như sau:  

Công trình thanh niên “Cống ấp ruộng 2”, xã Tân Quan được xây dựng 

với tổng kinh phí là 120 triệu đồng.  

Công trình “Cầu thanh niên” tại ấp Trường An, xã Phước An với tổng trị 

giá 154 triệu đồng.  

Đặc biệt Công trình Cống thanh niên Ấp Bù Dinh đi ấp Thanh Sơn là một 

trong những công trình lớn nhất từ trước đến nay. Công trình được xây dựng với 

tổng trị giá 390 triệu đồng. 

Đầu năm 2019, xây dựng Cầu dân sinh ấp Đông Hồ đi Sóc Ruộng xã Tân 

Hưng, trị giá 118 triệu đồng. 

2. Mô hình xây dựng Nhà nhân ái: 

Từ năm 2016 đến nay, Hội LHTN đã vận động cũng như chỉ đạo cơ sở 

vận động xây dựng được 07 căn nhà nhân ái để tặng bà con nghèo với tổng số 

tiền là 340.000.000đ. Cụ thể: 

Năm 2016: Hội LHTN Việt Nam huyện vận động xây dựng Nhà nhân ái, 

tại xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản cho cô giáo Nguyễn Trị Trâm - Giáo viên 

Trường Tiểu học Tân Hiệp, xã Tân Hiệp với tổng trị gia căn nhà là 80 triệu 

đồng. Đồng thời chỉ đạo Hội LHTN Việt Nam xã vận động xây dựng Nhà nhân 

ái tặng chị Thị Long ngụ ấp 1, xã An Khương, huyện Hớn Quản, là thanh niên 

nghèo, khó khăn về nhà ở của xã. 

Năm 2017: Hội LHTN Việt Nam huyện vận động Đoàn Trường Đại học 

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ xây tặng 02 căn nhà nhân ái tặng cho hộ nghèo 

tại các xã Thanh Bình và Tân Hưng với tổng số tiền là: 80.000.000 đ tặng cho 

hộ anh Trần Văn Côn và anh Nguyễn Văn Bình. Đồng thời chỉ đạo xã Đoàn An 

Khương vận động nguồn lực xây dựng 01 căn nhà nhân ái trị giá 40.000.000 đ 

tặng anh Điểu Hên tại xã An Khương. 
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Ngoài ra, trong năm 2017, Hội LHTN phối hợp với Đoàn Đại học Kinh tế 

TP. Hồ Chí Minh tiến hành sửa chữa nhiều căn nhà cùng các công trình công 

cộng, tiến hành quét vôi ve nhà văn hóa, trường học được 50 công trình tại các 

xã trên địa bàn với tổng cộng 180 thùng sơn TOA tổng trị giá hơn 

267.911.000đ... 

Năm 2018: BTV Hội LHTN chỉ đạo xã Đoàn Phước An phối hợp với các 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện, và TP Hồ Chí Minh xây tặng 01 căn nhà nhân 

ái cho hộ nghèo Trương Thị Anh với tổng trị giá 40.000.000 đ. 

3. Mô hình Vườn cây thanh niên: 

Từ năm 2016 đến nay, Hội LHTN Việt Nam huyện, cơ sở Hội trong toàn 

huyện đã trồng được 04 vườn cây thanh niên và 1.000 cây xanh trên địa bàn toàn 

huyện. Cụ thể:  

Năm 2016: Hội LHTN Việt Nam huyện trồng Vườn cây thanh niên tại 

nông trại Phú Gia, Công ty TNHH khánh Giang với số cây 290 cây dầu, cây sao. 

Năm 2017: Công trình Vườn cây Thanh Niên tại Trung tâm Hành chính 

huyện Hớn Quản với 1000 cây sao và gõ đỏ xanh tổng diện tích 02 ha trong khu 

trung tâm Hành chính huyện.  

Năm 2018: Vườn cây thanh niên tại khuôn viên xã Đồng Nơ với 150 cây 

sao, cây dầu. 

Năm 2019: Trồng mới 100 cây dầu tại Trung tâm hành chính huyện chào 

mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Hớn Quản lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 

- 2024. 

4. Mô hình Điện thắp sáng đường quê: 

Từ năm 2016 đến nay, Hội LHTN Việt Nam huyện và cơ sở Hội đã thực 

hiện được 17 công trình Điện thắp sáng đường quê với tổng kinh phí thực hiện 

là trên 230 triệu đồng.  

5. Cách làm và việc huy động các nguồn lực, xã hội hóa trong triển 

khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”: 

5.1. Về cách thực hiện công trình: 

Trước tiên Hội LHTN Việt Nam huyện chủ trì phối hợp với UBND các xã 

tiến hành khảo sát các điểm suối mà có dân hay đi qua lại, cũng như điểm cầu, 

cống đã bị hư hỏng nặng nghiêm trọng, đang có nhu cầu bức thiết về xây dựng 

cầu, cống, điện thắp áng. Sau đó, Hội LHTN Việt Nam huyện chọn điểm khó 

khăn nhất để ưu tiên thiết kế, tổ chức thi công. 

Sau khi thống nhất được với địa phương, Hội LHTN Việt Nam huyện mời 

đơn vị tư vấn, thiết kế về tiến hành khảo sát, lập hồ sơ bản vẽ dự kiến xây dựng 

công trình thanh niên. 
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Sau khi có bản vẽ, xây dựng kế hoạch thực hiện; đồng thời tổ chức họp 

bàn với lãnh đạo xã, bà con nhân dân nơi có công trình dự kiến xây dựng để 

thống nhất kế hoạch phối hợp và phương án thi công. 

Xin chủ trương Huyện ủy về việc thực hiện công trình. 

Xin UBND huyện hỗ trợ một phần kinh phí. 

Hội LHTN Việt Nam huyện tiến hành làm việc với đơn vị tài trợ, doanh 

nghiệp về việc hỗ trợ kinh phí, vật liệu, máy móc cho xây dựng công trình. 

Tổ chức thi công công trình, tổ chức lễ khánh thành và bàn giao đưa công 

trình đưa vào sử dụng. 

5.2. Về việc huy động các nguồn lực, xã hội hóa trong triển khai phong trào: 

Để huy động các nguồn lực về thực hiện công trình thanh niên (cầu, cống; 

điện thắp sáng đường quê, nhà nhân ái, vườn cây thanh niên...) tại địa phương, 

Hội LHTN Việt Nam huyện luôn có sự cân nhắc, tính toán các phương pháp để 

huy động được các nguồn lực, cụ thể:  

Thứ nhất, để huy động được các nguồn lực, Hội LHTN Việt Nam huyện 

tiến hành khảo sát nhu cầu tình nguyện tại 13/13 trên địa bàn huyện. Từ việc 

khảo sát, Hội LHTN Việt Nam huyện tiến hành phân loại ra các lĩnh vực như: 

giáo dục, y tế, công trình dân sinh (cầu, cống điện, đường, trường, trạm...), 

thông tin tuyên truyền... Để từ đó, xác định vận động nhà tài trợ nào về hỗ trợ 

cho địa phương. 

Thứ 2, sau khi xác định được công trình cần thực hiện, Hội LHTN Việt 

Nam huyện tiến hành xây dựng dự thảo kế hoạch, tính toán phương án triển 

khai, lên bản vẽ, tính kinh phí nguồn lực để chuẩn bị cho các bước tiếp theo của 

huy động nguồn lực. 

Thứ ba, sau khi có kế hoạch triển khai thực hiện, Hội LHTN Việt Nam 

huyện tiến hành làm việc với các địa phương, để thống nhất thực hiện kế hoạch. 

Trong đó có quy định rõ Hội LHTN Việt Nam huyện, địa phương đóng góp gì 

cho việc thực hiện các công trình, phần việc. Việc làm việc với các xã, các địa 

phương cũng chính là một sự huy động nguồn lực để thực hiện phong trào tình 

nguyện. Do vậy, nguồn lực tình nguyện mà chúng tôi vận động được chính từ 

địa phương đó là: sự vào cuộc của Đảng ủy, UBND xã, bà con nhân dân của xã; 

sự đóng góp công sức, tiền và cả chính việc giám sát thực hiện các công trình 

của nhân dân. Đây là nguồn lực rất cần thiết của chính quyền cơ sở cũng như 

của nhân dân tại địa phương. Thiếu nguồn lực này, chúng ta khó có thể thực 

hiện được các công trình, phần việc thanh niên. 

Thứ tư, sau khi bàn bạc với xã để thống nhất kế hoạch thực hiện. Nếu các 

công trình phần việc này mà có liên quan tới vốn ngân sách nhà nước, sự phối 

hợp của nhiều bên, thì Hội LHTN Việt Nam huyện lập tờ trình để xin ý kiến của 

thường trực Huyện ủy chỉ đạo về việc thực hiện các công trình, phần việc thanh 

niên. 
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Năm là, vận động các nguồn lực nguồn lực tình nguyện ngoài huyện. Đây 

là nội dung quan trọng nhất, không có nguồn lực vật chất từ phía ngoài huyện về 

hỗ trợ cho Hội LHTN Việt Nam huyện, thì Hội LHTN Việt Nam huyện rất khó 

thực hiện các công trình, phần việc lớn, có ý nghĩa được. Do vậy, bằng các mối 

quan hệ hiện có của Hội LHTN Việt Nam huyện, cũng như các mối quan hệ 

quen biết mới, Hội LHTN Việt Nam huyện đã chủ động liên hệ và đến trực tiếp 

để đặt vấn đề, cùng thảo luận với đơn vị tài trợ về thực hiện công trình, đưa ra 

phương pháp thực hiện hiệu quả nhất, để từ đó nhận được sự hỗ trợ nhiều nhất. 

Đa số các công trình, phần việc mà Hội LHTN Việt Nam huyện đề xuất, đều 

được các nhà tài trợ thống nhất, hỗ trợ. Nhất là những đơn vị kết nghĩa với Hội 

LHTN Việt Nam huyện tại TP. Hồ Chí Minh như: Đoàn Trường Cao đẳng Công 

nghệ Thủ Đức, Đoàn Khoa Y Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh... 

6. Đánh giá chung về việc thực hiện các mô hình 

6.1. Mặt được 

Đa số các công trình thanh niên thực hiện trên địa bàn các xã tại huyện 

được xây dựng đều được nhân đón đón mừng và đánh giá cao về chất lượng xây 

dựng. Đồng thời, mong muốn thời gian tới Hội LHTN Việt Nam huyện tiếp tục 

tham mưu và tổ chức xây dựng thêm nhiều công trình thanh niên, nhất là các cây 

cầu, cống, nhân ái, điện thắp sáng đường quê... Qua đó phục vụ nhu cầu an sinh 

xã hội bức thiết tại địa phương. Các công trình do Hội LHTN Việt Nam huyện 

xây dựng được Tỉnh Hội, Huyện ủy, UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao. 

6.2. Tồn tại, hạn chế 

Việc huy việc sức dân (kinh phí, nhân công) ở một số thực hiện công trình 

còn chưa được tốt.  

Một số cán bộ Hội còn chưa am hiểu về chuyên môn, kĩ thuật các lĩnh vực 

xây dựng, cho nên trong quá trình giám sát thi công còn chưa nắm được thông 

tin để báo cáo lãnh đạo. 

7. Bài học kinh nghiệm 

Kính thưa Đại hội! 

Từ kết quả thực hiện công tác huy động các nguồn lực cho việc thực hiện 

các công trình, phần việc thanh niên tham gia phong trào “Tuổi trẻ chung tay 

xây dựng nông thôn mới” tại huyện Hớn Quản, tuổi trẻ huyện Hớn Quản xin rút 

ra một số bài học kinh nghiệm, xin được chia sẻ cùng với Đại hội: 

Một là, muốn có được các nguồn lực tình nguyện, các cấp bộ Hội cần biết 

tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Nhất là sự quan 

tâm định hướng về các phần việc, các công trình và cả kinh phí thực hiện. Hội 

cần biết vận động sự vào cuộc, hỗ trợ của hệ thống chính trị - xã hội cho việc 

thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. 

Hai là, các nội dung chương trình, kế hoạch thực hiện các công trình, 

phần việc phải bám sát với tình hình, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của 

huyện, địa phương và phù hợp với từng đơn vị triển khai. Kế hoạch thực hiện 
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các công trình, phần việc thanh niên cần phải được xây dựng chi tiết, chuẩn 

bị chu đáo trên cở sở khảo sát đánh giá và có sự bàn bạc thống nhất giữa đơn vị 

tổ chức và đơn vị tiếp nhận công trình. 

Ba là, cần biết lựa chọn, đặt vấn đề với các mạnh thường quân, các trường 

Cao đẳng, Đại học lớn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, các câu lạc 

bộ thiện nguyện hỗ trợ nguồn lực tình nguyện cho việc thực hiện các công trình, 

phần việc thanh niên. 

 Bốn là, để phát huy các nguồn lực tình nguyện, các cấp bộ Hội cần phải 

biết đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thực hiện các công trình, phần việc 

thanh niên trên các kênh thông tin của Đoàn - Hội như: Website Tỉnh Đoàn, 

fanpage Hội LHTN Việt Nam tỉnh; chuyên mục Sức trẻ Đài PTTH tỉnh Bình 

Phước; trang Thanh niên Báo Bình Phước…). Qua đó nhằm công khai nguồn 

lực tình nguyện, giới thiệu về các công trình để các nhà tài trợ, các cơ sở nắm 

bắt thông tin… Từ đó, làm căn cứ cho các đợt vận động lần sau. 

 Kính thưa Đại hội! 

Vừa rồi, Hội LHTN Việt Nam huyện Hớn Quản vừa trình bày Báo cáo 

tham luận về việc thực hiện công trình, phần việc thanh niên về xây dựng nông 

thôn mới. Xin được chia sẻ cùng Đại hội. Một lần nữa kính chúc quý vị đại biểu, 

cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Đại hội thành công 

tốt đẹp! 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 


