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BÁO CÁO THAM LUẬN 
Hiệu quả thực hiện các hoạt động Chiến dịch hè tình nguyện 

 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch! 

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

Hôm nay tôi rất vui mừng và vinh dự thay mặt Hội LHTN Việt Nam 

huyện Bù Gia Mập báo cáo tham luận về “Hiệu quả thực hiện các hoạt động 

chiến dịch hè tình nguyện” tại Đại hội. 

Lời đầu tiên xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu lời kính 

chúc sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 

Kính thưa Đại hội!  

Bù Gia Mập là một huyện miền núi, biên giới còn gặp nhiều khó khăn về 

mọi mặt, đặc biệt là về đời sống nhân dân. Trình độ dân trí còn thấp so với mặt 

bằng chung của tỉnh, dân cư phân bố không tập trung. Điều kiện cơ sở hạ tầng 

với xuất phát điểm thấp. Toàn huyện có 03 xã và 22 thôn đặc biệt khó khăn, có 

tổng số hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao trên địa bàn huyện có 20 dân tộc cùng sinh 

sống chiếm 36,01% dân số. Do đó, đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện 

còn gặp rất nhiều khó khăn. Trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và 

nhân dân huyện Bù Gia Mập đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu giảm 

nghèo bền vững; Công tác chăm lo phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số được quan tâm, chú trọng. Các cấp, các ngành đã tập trung mọi nguồn 

lực vận động con em đồng bào dân tộc thiểu số ra lớp đúng độ tuổi, thực hiện tốt 

công tác phổ cập giáo dục các cấp. Tỷ lệ trẻ em là người đồng bào dân tộc thiểu 

số nhập học đúng độ tuổi bậc tiểu học không ngừng tăng lên; Các chương trình 

hỗ trợ về phát triển sản xuất, đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo trong vùng 

đồng bào vùng dân tộc thiểu số được thực hiện đồng bộ, lồng ghép nhiều 

chương trình, chính sách nên mang lại hiệu quả rất thiết thực. 

Được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện Bù Gia Mập, 

Hội LHTN Việt Nam huyện luôn nhận thức vai trò, trách nhiệm của mình trong 

công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong Hội viên thanh niên; 

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua 

các Hội nghị, diễn đàn, Hội thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng của 

Bác, qua phim tư liệu Hồ Chí Minh… Hội viên thanh niên trong toàn huyện 

luôn phấn đấu cho mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp 

phần bồi dưỡng, xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có đủ tri thức và bản 

lĩnh để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của thế hệ mình;   



  Khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong thanh niên bằng những công 

trình phần việc cụ thể Phong trào thanh niên tình nguyện huyện Bù Gia Mập với 

các đợt hoạt động tập trung, đồng loạt như: Ngày Thứ Bảy tình nguyện, Ngày 

Chủ nhật xanh, ra quân tháng thanh niên, thực hiện Chiến dịch hè tình nguyện 

với nhiều phong trào, cuộc vận động như: Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, 

thanh niên sống đẹp cùng với những việc làm tình nguyện của thanh niên đã thể 

hiện được hoài bão của tuổi thanh niên là mong muốn được cống hiến hết mình 

cho quê hương đất nước, hàng loạt các công trình thanh niên, phần việc thanh 

niên hướng về cộng đồng về xã hội như: Xây nhà tình thương, nhà thanh niên, tu 

sửa, xây dựng mới đoạn đường giao thông nông thôn, duy trì các tuyến đường 

văn minh - thanh niên tự quản... được thực hiện rất tốt. Ngoài ra thanh niên còn 

tham gia các hoạt động mang tính nhân đạo cao như : Hiến máu tình nguyện, 

tham gia các hoạt động khám chữa bệnh, phát thuốc cho bà con nhân dân có 

hoàn cảnh khó khăn, quyên góp giúp đỡ các gia đình khó khăn, ủng hộ đồng bào 

vùng lũ lụt,... Một trong những phong trào thực hiện có hiệu quả, tạo sức lan toả 

rộng khắp trong toàn huyện là “Chiến dịch hè tình nguyện”.  

Kính thưa quý vị đại biểu, 

Thưa toàn thể Đại hội! 

Năm 1999, Trung ương Đoàn chính thức phát động phong trào “Thanh 

niên tình nguyện”. Từ đó đến nay, phong trào càng phát triển sâu rộng, thu hút 

hàng ngàn thanh niên tham gia, tạo dấu ấn đậm nét của thế hệ trẻ trong thời kỳ 

hoà bình, xây dựng đất nước, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

vệ môi trường, giữ gìn an ninh quốc phòng. Từ phong trào, nhiều bạn trẻ đã 

trưởng thành, nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.  Hơn 20 

năm triển khai thực hiện, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã được cấp uỷ, 

chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân ghi nhận là hoạt 

động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, đậm tính nhân văn, là môi trường thanh niên 

rèn luyện, học hỏi, cống hiến và trưởng thành. Có thể nói, Chiến dịch đã có sự 

phát triển mạnh mẽ về số lượng cũng như  phương thức hoạt động, từ Chiến 

dịch chung đã phát triển thành chương trình “Tiếp sức mùa thi” và các chiến 

dịch: “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”... 

Các hoạt động hỗ trợ học sinh - sinh viên, chung tay xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh, các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, 

công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, được 

xã hội đánh giá cao. 

Trong nhiệm kỳ qua Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Bù Gia Mập 

cũng đã chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện các công trình, phần việc thanh niên 

làm theo lời Bác thiết thực và ý nghĩa mang lại những hiệu ứng tích cực tới hội 

viên thanh niên và cộng đồng như: Đảm nhận các đoạn đường thanh niên, tuyến 

phố an ninh không tệ nạn xã hội, tuyến đường „Sáng - Xanh - Sạch - đẹp - An 

toàn”, đường thanh niên, nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trao 

địa chỉ nhân đạo cho học sinh với số tiền 200.000 đồng/tháng; trồng và chăm 

sóc cây xanh xung quanh khuôn viên cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, thành lập và 



duy trì hoạt động 88 câu lạc bộ, tổ, đội nhóm cùng sở thích, 02 Tổ hợp tác thanh 

niên phát triển kinh tế. 

Hằng năm Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện cùng các cơ sở Hội tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7: Tổ chức hơn 40 hoạt 

động “thắp nến tri ân”; tu sửa, chỉnh trang Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; 

các hoạt động giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình 

thương binh liệt sỹ, gia đình chính sách, tặng học bổng, nhận đỡ đầu cho các em 

học sinh gia đình thương bệnh binh, gia đình chính sách với trị giá khoản 

100.000.000 đồng; Xây dựng Nhà tình nghĩa cho thanh niên  có hoàn cảnh khó 

khăn đang thực hiện nghĩa vụ quân sự trị giá 30.000.000 đồng. Tổ chức Hành 

trình “Thầy thuốc trẻ làm theo Lời Bác, Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”:  

Khám, tư vấn sức khỏe và cấp 8.657 phần thuốc miễn cho bà con nhân dân trên 

địa bàn huyện, Phát 2000 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống dịch, bệnh. Tuyên 

truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng dẫn người dân ăn ở hợp vệ sinh với 

tổng trị giá 10.000.000 đồng. Giúp đỡ, tuyên truyền được 30 buổi cho người dân 

phòng chống bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, dịch tả lợn Châu phi,… 

Bên cạnh đó Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện cũng chỉ đạo các cơ sở 

Hội trực thuộc đẩy mạnh thực hiện phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng 

nông thôn mới" với những chương trình, công trình, phần việc cụ thể, thiết thực 

và ý nghĩa: Thành lập Đội hình thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự với 

24 thành viên gồm lực lượng công an, đoàn viên thanh niên với nhiệm vụ giữ 

gìn anh ninh trật tự, đảm bảo và hạn chế các điểm nóng về tệ nạn xã hội; xây 

dựng mới 06 căn nhà, sửa chữa 30 căn nhà cho nhân dân, hội viên thanh niên, 

đội viên có hoàn cảnh khó khăn; Xây dựng 11 tuyến đường thanh niên, công 

trình thắp sáng đường quê, xây dựng 2 tuyến đường hoa. Xây dựng 08 công 

trình khu vui chơi cho thiếu nhi trị giá 80.000.000đ. Xây dựng thiết chế văn hóa 

ở cơ sở: Trao tặng 15 bộ bóng chuyền, xây dựng mới 02 sân bóng chuyền, 02 

sân bóng đá nền đất cho nhân dân và thanh thiếu nhi. 

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh và người nhà thí sinh có được những 

điều kiện thuận lợi nhất để yên tâm có được kỳ thi đạt kết quả, Ủy ban Hội 

LHTN Việt Nam huyện tổ chức ra quân phát động chương trình “Tiếp sức mùa 

thi” đảm bảo cho các thí sinh và phụ huynh mùa thi đạt kết quả tốt, an toàn: 

Thành lập 04 đội hình tình nguyện phục vụ tại các điểm thi trên địa bàn gồm: 

Đội hình tư vấn, hướng dẫn; Đội hậu cần; Đội giới thiệu điểm ăn giá rẻ với sự 

tham gia của 80 tình nguyện viên. Kết quả chiến dịch: Tư vấn, hướng dẫn cho 

2.431 và phát 5000 tờ rơi hướng dẫn, quạt giấy cho thí sinh và phụ huynh; bố trí 

miễm phí 500 xuất ăn cho thí sinh và phụ huynh; Hỗ trợ xe đưa đón thí sinh và 

phụ huỳnh được 1579 lượt; Hỗ trợ 432 em có chỗ ở; Hỗ trợ 16.000 chai nước 

miễn phí cho thí sinh và phụ huynh; Đồng thời, tổ chức ra quân đội hình đứng 

chốt An toàn giao thông tại các điểm thi. Treo 24 khẩu hiệu tuyên truyền về kỳ 

thi trung học phổ thông quốc gia, 24 băng rôn chào mừng, tư vấn, hướng dẫn tại 

các điểm thi. 



Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” được triển khai đồng bộ và nhận được sự 

hưởng ứng tích cực của đông đảo đoàn viên thanh niên như:  Ra mắt các đội 

hình tình nguyện, tổ chức sân chơi thiếu nhi, Thanh niên với Môi trường, đội 

hình chung tay vì sức khỏe cộng đồng, đội hình đứng chốt ATGT… trao 10.000 

cuốn tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; nạo vét, khơi thông 2km mét 

suối, 2 bờ đập. Hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và chiến sỹ 

tình nguyện tham gia. Chiến dịch những giọt máu hồng đã thực sự trở thành một 

hoạt động đón nhận được sự hưởng ứng tích cực của thanh niên. Trong nhiệm 

kỳ, đã vận động hơn 560 thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 

1.200 đơn vị máu. 

Kính thưa quý vị đại biểu, 

Thưa toàn thể Đại hội! 

Bên cạnh những thành quả đạt được bằng những con số cụ thể là những 

thành quả mang giá trị tinh thần sâu sắc đó là: làm thay đổi nhận thức của nhân 

dân về tầng lớp thanh niên trong thời đại mới biết chia sẻ quan tâm với những 

khó khăn của bà con nhân dân, sống đẹp hơn trong cuộc sống, tạo được sự tin 

tưởng và quan tâm của lãnh đạo Đảng - chính quyền về công tác thanh niên. Tổ 

chức Hội ngày càng năng động, sáng tạo, tìm hiểu, chia sẽ và nắm bắt nhu cầu 

của thanh niên tốt hơn thông qua việc định hướng, thiết kế tổ chức thực hiện các 

hoạt động thanh  niên tình nguyện. Thanh niên hiểu và tìm đến tổ chức Hội 

nhiều hơn qua các hoạt động thanh niên tình nguyện. 

Tuy nhiên phong trào thanh niên tình nguyện trong thời gian qua vẫn còn 

nhiều điều để chúng ta suy nghĩ vì ở một số cơ sở Hội phong trào thanh niên 

tình nguyện vẫn chưa thật sự trở thành một động lực chính trong công tác đoàn 

kết tập hợp thanh niên, nhiều đội hình thanh niên tình nguyện vẫn còn mang 

nặng tính hình thức chưa đi vào những hoạt động cụ thể phục vụ cho nhu cầu và 

phong trào của thanh niên cũng như của nhân dân địa phương. Tính "tình 

nguyện" trong mỗi thanh niên vẫn chưa được khơi gợi và phát huy đạt hiệu quả 

cao. Lãnh đạo Đảng, chính quyền ở một số nơi vẫn chưa hiểu và quan tâm nhiều 

đến phong trào thanh niên tình nguyện chỉ nghĩ rằng giao cho thanh niên tình 

nguyện làm những việc "chẳng ai muốn làm" hay chỉ để giảm chi phí vì "đã tình 

nguyện thì không nên đòi hỏi". Một số cán bộ Hội vẫn chưa đầu tư nhiều cho 

phong trào, chưa có những mô hình mới thật sự hấp dẫn và tạo thành thói quen 

cho thanh niên. Công tác tuyên truyền, giới thiệu về hoạt động thanh niên tình 

nguyện trên các phương tiện thông tin đại chúng để đến với nhân dân, thanh 

niên vẫn còn rất hạn chế và chưa kịp thời. Việc động viên khen thưởng và tuyên 

dương nhân rộng điển hình cho phong trào thanh niên tình nguyện tại cơ sở vẫn 

chưa được quan tâm mà chỉ tập trung cho đội hình tình nguyện phục vụ hè, 

thanh niên tình nguyện hàng năm. 

Để hoạt động thanh niên tình nguyện từng bước đi vào chiều sâu và nâng 

cao chất lượng hiệu quả hoạt động, tôi xin đề xuất một số ý kiến sau: 

+ Phong trào thanh niên tình nguyện phải được xem là một hoạt động đặc 

thù, chủ lực của hội viên thanh niên, cần tạo ra những công việc đòi hỏi thanh 



niên không chỉ đóng góp tinh thần tình nguyện mà đòi hỏi cao về sự đóng góp trí 

tuệ kiến thức bằng những công việc, sáng kiến, ý tưởng giúp đỡ nhân dân chứ 

không đơn thuần dừng lại ở những công việc mang tính hoạt động lao động phổ 

thông đơn thuần. 

+ UB Hội các cấp cần tiến hành rà soát, khảo sát lại các đội hình thanh 

niên tình nguyện mạnh dạn giải tán những đội mang tính hình thức, thành lập 

mới và phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện hoạt động trên các lĩnh 

vực cần thiết trong đời sống xã hội. 

+ Tổ chức Đoàn thanh niên tập trung cho công tác định hướng giúp sức 

cho tổ chức Hội liên hiệp thanh niên tham mưu, thiết kế và tổ chức thực hiện 

phong trào thanh niên tình nguyện. 

+ Thường xuyên tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền, phối hợp tốt 

với các ban, ngành, đoàn thể quan tâm đến công tác thanh niên tình nguyện 

trong việc tạo cơ chế chính sách cho đội ngũ thanh niên tình nguyện, giao những 

công trình, phần việc cho thanh niên đảm nhận. 

+ Trong các đợt ra quân: ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh đặc 

biệt là các chiến dịch  thanh niên tình nguyện hè hàng năm không chỉ huy động 

lực lượng thanh niên tình nguyện là sinh viên học sinh, lực lượng thanh  niên 

công nhân, lực lượng vũ trang và nhân dân tại địa phương cùng tham gia tạo nên 

phong trào rộng khắp trên toàn tỉnh được nhân dân tin tưởng, ủng hộ. 

+ Mở chuyên mục bản tin Thanh niên của tổ chức Hội và tài liệu sinh hoạt 

Chi hội do Tỉnh phát hành nhằm giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu 

quả, cá nhân tiêu biểu cho phong trào thanh niên tình nguyện.  

Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, 

hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ 

VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp./. 

Xin chân thành cảm ơn! 


