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I. HỆ THỐNG ĐOÀN   

1. Giải pháp thực hiện hiệu quả công tác cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên vi 
phạm pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật (Ban Thường vụ Đoàn Phường 3, 
thành phố Sa Đéc). 

2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền chủ quyền an 
ninh biên giới cho cán bộ, đoàn viên và đội viên trong Tỉnh (Đoàn Thanh niên Bộ 
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh). 

3. Giải pháp của ĐoànThanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh trong tham gia học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (ĐoànThanh niên Bộ 
Chỉ huy Quân sự Tỉnh). 

4. Phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên, thanh niên Công an Tỉnh trong công 
tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù 
địch trong tình hình mới (Đoàn Thanh niên Công an Tỉnh). 

5. Vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác hỗ trợ cảm hóa, giáo dục thanh thiếu 
niên vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật (Ban Thường vụ Thành 
đoàn Hồng Ngự). 

6. Đoàn Thanh niên tham gia thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp 
(Ban Thường vụ Thành đoàn Sa Đéc). 

7. Công tác huy động các nguồn lực tổ chức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh (Ban Thường vụ Xã đoàn Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự). 

8. Giải pháp ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động của Đoàn (Ban 
Thường vụ Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp). 

9. Công tác vận động thanh niên đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp 
đồng (Ban Thường vụ Xã đoàn Phú Thọ, huyện Tam Nông). 

10. Vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia phát triển kinh tế xã hội của địa phương 
(Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành). 

11. Công tác triển khai hiệu quả phong trào tuổi trẻ sáng tạo trên địa bàn Huyện 
(Ban Thường vụ Huyện đoàn Hồng Ngự). 



12. Vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng Nông thôn mới (Ban 
Thường vụ Huyện đoàn Tháp Mười). 

13. Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp và đổi mới sáng tạo 
(Ban Thường vụ Huyện đoàn Tam Nông). 

14. Vai trò của tổ chức Đoàn trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (Ban Thường 
vụ Huyện đoàn Tân Hồng). 

15. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong định hướng, tổ chức các hoạt động 
cho học sinh (Ban Thường vụ Trường THPT Nguyễn Quang Diêu, thành phố Cao 
Lãnh). 

16. Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác phụ trách Đội TNTP 
Hồ Chí Minh (Ban Thường vụ Huyện đoàn Cao Lãnh). 

17. Giải pháp đồng hành, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (Ban Thường 
vụ Huyện đoàn Thanh Bình). 

18. Phong trào liên kết, hỗ trợ giữa các tổ chức Đoàn trong các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp qua mô hình “Sử dụng dịch vụ nội Khối” (Ban Thường vụ Đoàn Khối 
các cơ quan Tỉnh). 

19. Giải pháp xây dựng Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn (Ban Thường 
vụ Xã đoàn Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười). 

20. Giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh (Ban Thường vụ Huyện 
đoàn Lấp Vò). 

21. Phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn trong triển khai thực 
hiện nhiệm vụ (Ban Thường vụ Huyện đoàn Lai Vung) 

II. NGÀNH, ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

1. Công tác phối hợp vận động, cảm hóa, giáo dục Thanh thiếu niên vi phạm 
pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật (Công an Tỉnh). 

2. Công tác phối hợp xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong Thanh thiếu nhi 
(Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch). 

3. Công tác phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp 
trên địa bàn Tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư). 

4. Công tác phối hợp tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên 
(Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). 

5. Công tác phối hợp tham gia xây dựng Nông thôn mới (Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn). 

6. Công tác phối hợp xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường và ứng phó với 
biến đổi khí hậu (Sở Tài nguyên và Môi trường). 

7. Công tác phối hợp tổ chức các hoạt động Đoàn – Hội – Đội trong trường học 
(Sở Giáo dục và Đào tạo). 

III. HUYỆN, THÀNH UỶ 



1. Vai trò cấp ủy trong lãnh đạo, tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn tham gia xây 
dựng đô thị văn minh (Ban Thường vụ Thành ủy Cao Lãnh). 

2. Vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo tổ chức Đoàn tham gia xây dựng Nông thôn 
mới (Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh). 

3. Vai trò của cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công 
tác tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên địa bàn Huyện (Ban Thường vụ 
Huyện ủy Châu Thành)./. 



BÁO CÁO THAM LUẬN 
Công tác phối hợp tham gia xây dựng nông thôn mới 

 
 

Kính thưa Quý vị đại biểu, thưa Đại hội! 

Trong không khí chân thành, cởi mở và tràn đầy sức trẻ của tuổi trẻ tỉnh Đồng 
Tháp tại “Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp 
lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027”. Thay mặt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
tôi kính chúc các đại biểu tham dự Đại hội an khang, mạnh khỏe và thành đạt, chúc 
Đại hội thành công tốt đẹp! 

Qua Đại hội, tôi xin đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp báo cáo 
tham luận về công tác phối hợp với Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn 
mới, như sau: 

Thưa các đồng chí! 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với thông điệp “Nông 
thôn mới có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc”; thành công ngày hôm nay có 
sự đóng góp không nhỏ của đoàn thanh niên các cấp; bằng những việc làm cụ thể như: 
Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Đồng Tháp chung tay xây dựng nông thôn mới”; các 
cấp bộ đoàn viên thanh niên tham gia tuyên truyền, vận động tổ chức thực hiện tốt 
Chương trình xây dựng nông thôn mới thông qua các website, facebook, các câu lạc bộ, 
hoạt động kỳ nghỉ xanh, vòng tay tình nguyện, Tháng Thanh niên,...Qua các hoạt động 
tuyên truyền của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh có trên 30.985 lượt đoàn viên, thanh niên 
tham gia. 

Về công tác vận động: đã phát động thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”, giới thiệu phương pháp, cách làm hay của 
các địa phương trong thực hiện Chương trình để nhân rộng trên địa bàn tỉnh. 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham 
gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tham gia các tổ chức thành phần kinh 
tế hợp tác tại các địa phương; hình thành các Hợp tác xã trong thanh niên hoạt động có 
hiệu quả; có 162 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế; 212 tổ hợp tác; 02 Hợp tác xã 
thanh niên; 01 trang trại thanh niên với số vốn trên 21 tỷ đồng. Thành lập và duy trì 
hoạt động có hiệu quả các câu lạc bộ khởi nghiệp và câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế 
và các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên như có 14 CLB khởi nghiệp của cấp 
huyện; 18 CLB khởi nghiệp trong trường THPT; 02 CLB sáng tạo khởi nghiệp tỉnh và 
thanh niên với dặc sản Đồng Tháp,… 

Duy trì các "Đội trí thức trẻ tham gia hỗ trợ chuyển giao khoa học - kỹ thuật" ở 
các huyện, thành phố. Kết quả, đã tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học - 
kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt. Nổi bật, các tổ chức Đoàn thanh niên của các 
huyện, thành phố đã tổ chức 06 lớp tập huấn về công nghệ thông tin, chuyển giao khoa 
học – kỹ thuật cho cac Hội quán trên địa bàn. 

Thưa các đồng chí! 

Trong những năm qua, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đóng góp quan 
trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Tháp 



nói riêng trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn 
phức tạp. 

Đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 103 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 10 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao; 02 huyện (Tháp Mười, Cao Lãnh) đạt chuẩn huyện 
nông thôn mới và 03 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Kết 
quả này cũng có sự góp phần không nhỏ của các cấp bộ Đoàn trong việc chung tay xây 
dựng nông thôn mới. 

Ngoài ra, thông qua các hoạt động kết hợp giữa các đơn vị trực thuộc của Sở 
Nông nghiệp & PTNT cùng các Ban của Tỉnh đoàn như: Duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ 
thanh niên làm kinh tế, các tổ nông vụ, dịch vụ phục vụ nông nghiệp; xây dựng các mô 
hình thanh niên làm kinh tế nông hộ; phát tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trường, 
phòng chống dịch bệnh; triển khai thực hiện tuyến đường thanh niên tự quản “Sáng - 
xanh - sạch - an ninh”, công trình “Thắp sáng đường quê”; sửa chữa cầu đường; trồng 
cây xanh; Tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; 
Tuyên truyền vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh”;...Tất cả các hoạt động phong trào trên đã góp phần thúc đẩy tính lao động sáng 
tạo của các cá nhân trong lĩnh vực nông nghiệp, việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp 
kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương, nâng cao nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh, rèn luyện phẩm chất, đạo đức 
lối sống của người đoàn viên thanh niên. 

 Có thể khẳng định, tuy còn nhiều khó khăn nhưng kết quả đạt được trong giai 
đoạn qua có ý nghĩa hết sức quan trọng; từ đó, đã tạo cơ sở cho việc triển khai thực 
hiện nhiệm vụ của ngành về xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp sau đạt kết 
quả cao hơn. Những kết quả đạt được nêu trên là công sức chung của toàn ngành và 
nông dân tỉnh nhà, trong đó, có sự đóng góp tích cực, có hiệu quả của các tổ chức 
Đoàn, Hội các cấp và lực lượng đoàn viên, thanh niên trong tỉnh. 

Thưa các đồng chí! 

Trong thời gian qua, công tác phối hợp thực hiện Chương trình xây dựng NTM 
giữa Sở Nông nghiệp & PTNT và Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã đạt những kết quả tích cực 
trên nhiều mặt; tuy nhiên, để công tác phối hợp thực hiện trong thời gian tới đồng bộ 
hơn, hiệu quả hơn, tôi kiến nghị cần quan tâm một số nội dung sau: 

- Tiếp tục phát huy vai trò thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, 
trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định tập trung chỉ đạo các cơ sở 
đoàn tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhân thức của 
cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới và trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng nông 
thôn mới;  

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn chủ động đảm nhận các công trình, phần việc thanh 
niên thiết thực, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị; lựa 
chọn các tiêu chí tham gia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đoàn và đáp ứng 
được nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên nông thôn tại cơ sở;  

- Tăng cường các hoạt động hỗ trợ về vay vốn, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật, mở rộng thị trường, phát triển ngành nghề mới; phát triển các mô hình câu lạc 
bộ, hợp tác xã thanh niên;  



- Tranh thủ sự lãnh đạo, ủng hộ và tạo điều kiện của tỉnh và các Sở, ngành trong 
hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát và thi đua, khen thưởng để phong trào đạt hiệu quả cao nhất. 

Thưa các đồng chí! 

Hôm nay, tôi rất phấn khởi khi được tham dự Đại hội cùng các bạn Đoàn viên 
thanh niên để chia sẻ những kinh nghiệm, giao lưu với tuổi trẻ ngày nay. Tôi tin tưởng 
rằng thời gian tới công tác phối hợp giữa Sở Nông nghiệp & PTNT và Tỉnh Đoàn 
Đồng Tháp chặt chẽ và đạt nhiều kết quả hơn nữa. 

Chúc Đại hội thành công. Chúc quý đại biểu nhiều sức khỏe. Xin cám ơn! 



 
THÀNH ĐOÀN SA ĐÉC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
BCH ĐOÀN PHƯỜNG 3  

*** Phường 3, ngày 02 tháng 8 năm 2022 
 
 

BÁO CÁO THAM LUẬN 

Về giải pháp thực hiện hiệu quả công tác cảm hóa, 
giáo dục Thanh thiếu niên vi phạm pháp luật 

và có nguy cơ vi phạm pháp luật 
----------- 

 Căn cứ Công văn số 2271-CV/TĐTN-VP, ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp về việc viết tham luận cho Đại hội Đại biểu Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 

2027. 

 Ban Chấp hành Đoàn Phường 3, Thành Phố Sa Đéc xin được báo cáo tham luận 

về giải pháp thực hiện hiệu quả công tác cảm hóa, giáo dục Thanh thiếu niên vi phạm 

pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn, với những nội dung cụ thể như 

sau: 

- Trong thời gian qua, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên 

địa bàn phường luôn được đảm bảo ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện cả về 

vật chất và tinh thần. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng, sự quản lý 

điều hành của Chính quyền đã góp phần cho sự phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội ở 

địa phương. 

- Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường từng lúc từng 

nơi vẫn còn vi phạm như: trộm cắp vặt, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, số đề,… 

Trong đó, đáng lưu ý là tình trạng Thanh thiếu niên còn tụ tập đêm khuya, tham gia 

các tệ nạn xã hội, sử dụng ma túy và các chất kích thích,... gây ảnh hưởng không nhỏ 

đến tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang lo lắng trong nhân dân và đang là mối lo 

trong việc quản lý và giáo dục con em của mình.  

- Trước tình hình đó, các Ban ngành Đoàn thể và nhân dân đã có nhiều hành 

động tích cực góp phần kéo giảm tình hình Thanh Thiếu niên vi phạm pháp luật, 

phòng chống ma túy và các loại tệ nạn xã hội trong Thanh Thiếu niên.  



 - Thực hiện Kế hoạch, các Hướng dẫn của Thành Đoàn và Công an Thành Phố. 

Ban Chấp hành Đoàn phường đã cụ thể hóa thành chương trình hoạt động và tham 

mưu cùng Đảng ủy, Ủy ban nhân dân ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Quyết 

định thành lập các Ban Chủ nhiệm ở các khóm, được Ủy ban nhân dân phường ký 

ngày 12 tháng 4 năm 2017 theo mô hình “ 01 kèm 01 ”, với phương châm 04 biết ( 

Biết mặt; Biết thân nhân, biết hoàn cảnh gia đình; Biết nhu cầu chính đáng; Biết quan 

hệ xã hội ). Hiện Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ ở 03 Khóm quản lý 22 Thanh Thiếu 

niên chậm tiến. 

- Đoàn Thanh niên và Công an phường làm tham mưu cho Đảng ủy, phối hợp 

Ủy ban nhân dân các ngành tổ chức các hoạt động tập trung cấp Thành Phố và nhiệm 

vụ trọng tâm tại địa phương đặt ra là:  

Một là, xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động Câu lạc bộ Sức sống 

trẻ theo mô hình “01 kèm 01”.  

Hai là, hàng năm cảm hóa ít nhất 80% Thanh niên trong Câu lạc bộ. 

Ba là, phấn đấu giới thiệu ít nhất trên 50% Thanh niên có việc làm ổn định. 

Bốn là, Tham mưu kiện toàn nhân sự khi khuyết nhân sự hay thay đổi trong Ban 

Chỉ đạo và các Ban Chủ nhiệm. 

 - Trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên phối hợp cùng với Công an phường tuyên 

truyền 35 điểm tập trung về các vấn đề như: Tác hại của Ma túy, An toàn giao thông, 

các hành vi xử lý hành chính khi tham gia giao thông đường bộ,… Sinh hoạt định kỳ, 

tuyên truyền linh hoạt đến từng thành viên trong Câu bộ. Song song đó, phối hợp cùng 

với các Tổ nhân dân tự quản, người có uy tín tại địa phương hỗ trợ thêm về công tác 

giáo dục, tuyên truyền cho các Thanh thiếu niên nhất là tư vấn, giới thiệu việc làm,… 

 - Hàng năm, đều giới thiệu ít nhất 01 Thanh niên được tuyên dương theo 

Chương trình “ Tỏa sáng nghị lực Việt ”, “ Thắp sáng ước mơ - Hành trình niềm tin ” 

do Thành Đoàn tổ chức. 

 - Những Thanh thiếu niên sau khi đã hoàn thành tốt và đưa ra Câu lạc bộ nhưng 

Đoàn phường và Ban Chỉ huy Công an thống nhất sẽ quản lý thêm một thời gian để 

xem tình hình các Thanh thiếu niên có thực sự tốt hay chưa và hướng dẫn, định hướng 

Thanh niên hoàn thiện hơn. Chính vì thế, công tác quản lý luôn được bám sát và luôn 

đi vào chiều sâu, có hiệu quả từ khâu quản lý đến khâu giáo dục tuyên truyền,… 



- Vận động các Thanh niên tham gia tốt các phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ”,“ Toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm 

hóa người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư ”, “ Xây dựng văn minh đô thị ”; 

“ Phong trào toàn dân tố giác tội phạm”,...  

- Từ các hoạt động nêu trên, các gia đình đã chủ động trong công tác quản lý, 

giáo dục con em trong gia đình không vi phạm và tệ nạn xã hội. Khuyến khích, vận 

động gia đình dành nhiều thời gian và sự quan tâm đến con cái trong việc học tập, sinh 

hoạt, mối quan hệ bạn bè; thể hiện vai trò của công dân trong việc phòng ngừa tội 

phạm, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng gia đình văn hoá trên địa bàn.  

- Đoàn Thanh niên và Công an phường thường xuyên vận độn Thanh niên trong 

Câu lạc bộ tham gia Thể dục thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ giữa Đoàn viên 

Thanh niên, các bạn sinh viên của các Trường trong - ngoài địa phương, tham gia giao 

lưu các trò chơi dân gian. Đặc biệt, trong Chiến dịch Xuân tình nguyện - Thanh niên 

tình nguyện hè. 

- Hàng quý, Đoàn phường cùng với các Cảnh sát khu vực rà soát, thống kê thật 

chất tình hình thanh niên để kịp thời báo với Ban Chỉ đạo để có hướng thực hiện có 

hiệu quả các hình thức hoạt động cũng như tâm tư, nguyện vọng của Thanh niên trong 

Câu lạc bộ. 

 - Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số mặt hạn chế như: một số Thanh thiếu 

niên tuy có sự chuyển biến nhưng chưa tích cực, chưa bền vững do còn chây ỳ, thụ 

động, sống ỷ lại. Tình hình tập hợp các Thanh niên tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Sức 

sống trẻ gặp nhiều khó khăn do một số đi làm thuê, đi làm ăn xa ảnh hưởng đến sự 

nhận xét, đánh giá về quá trình rèn luyện của các thành viên.  

 - Một số Thanh niên bỏ địa phương sau khi đưa vào diện và tiếp tục tái phạm ở 

địa phương khác, người được phân công giúp đỡ chưa kịp thời tiếp xúc giáo dục. Các 

Thanh niên vi phạm được quản lý và giáo dục tại địa phương còn tự ti, mặc cảm ít 

tham gia phát biểu ý kiến, chưa bày tỏ nguyện vọng được giúp đỡ. Phương thức sinh 

hoạt Câu lạc bộ Sức sống trẻ còn thiếu sự trao đổi thông tin hai chiều, cùng tham gia 

giải quyết vấn đề giữa các Thanh niên với các thành viên Ban Chủ nhiệm.  

 - Đội ngũ Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sức sống trẻ do kiêm nhiệm nhiều việc, 

còn lúng túng nhiều trong lựa chọn chủ đề và cách thức triển khai sinh hoạt cho phù 

hợp với từng thành viên trong Câu lạc bộ.  



 - Nhiều trường hợp khi Đoàn Thanh niên và Công an phường xuống tận nhà vận 

động các Thanh niên tham gia vào các phong trào tại địa phương nhưng các Thanh 

niên do bận làm ăn xa hoặc với nhiều lý do bận việc gia đình và nhiều khi có ở trong 

nhà nhưng nói với gia đình là mình không có ở nhà nên cũng gây ảnh hưởng đến hoạt 

động mô hình. 

 - Đoàn Thanh niên, Công an phường và các Ban Chủ nhiệm đều có số điện thoại 

các Thanh niên để tiếp cận với nhiều hình thức, cà phê, trò chuyện,… nhưng do các 

Thanh niên thường thay đổi số điện thoại nên cũng khó khăn trong việc tiếp cận tuyên 

truyền. 

 - Trong thời gian tới, Đoàn phường tiếp tục phát huy tốt khâu phối hợp với các 

Ban ngành Đoàn thể và nhất là Công an phường tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng Kế 

hoạch củng cố, kiện toàn lại các chức danh trong Ban Chỉ đạo, các Ban Chủ nhiệm, 

giảm số lượng thành viên trong các Ban Chủ nhiệm để hoạt động có hiệu quả, trọng 

tâm, tránh tình trạng hoạt động cầm chừng. Vì hiện tại các thành viên Ban Chủ nhiệm 

thường xuyên thay đổi ( Có thể 01 thành viên kèm cặp 02 Thanh thiếu niên ). 

 - Phối hợp với các Ban ngành Đoàn thể xây dựng lại Quy chế cho phù hợp với 

tình hình thực tế tại địa phương. Xây dựng Chương trình, Kế hoạch cụ thể hoạt động 

hàng Quý để phù hợp với mô hình “ 01 kèm 01 ”. Nâng cao trách nhiệm, hoạt động 

của các thành viên trong Ban Chỉ đạo và các Ban Chủ nhiệm ở các khóm. 

 - Gắn phương châm 04 biết với phương châm 04 đồng “ Đồng tình của Thanh 

niên; Đồng thuận của gia đình Thanh niên; Đồng sức từ xã hội; Đồng tâm cả hệ thống 

”. Phối hợp quản lý tốt trong công tác quản lý hồ sơ, lý lịch, nhận xét, đánh giá hàng 

tháng, hàng Quý của Thanh niên. 

 - Phối hợp tổ chức Đoàn xuống tận nhà từng Thanh niên vi phạm pháp luật và 

có nguy cơ vi phạm pháp luật, tiếp xúc tác động từ nhiều khía cạnh gia đình nhằm cảm 

hóa giáo dục và giúp đỡ cho Thanh niên, giúp Thanh niên bớt mặc cảm khi tham gia 

vào các hoạt động của địa phương.  

- Tổ chức và vận động tham gia các hoạt động Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể 

thao, mạnh dạng hỗ trợ vốn vay để giải quyết việc làm,… Tham gia sinh hoạt giao lưu 

các Câu lạc bộ Sức sống trẻ với nhau thông qua các Hội thi, trò chơi,...  

- Tham gia tập huấn, huấn luyện kỹ năng sống cho Ban chủ nhiệm và thành viên 

Câu lạc bộ do cấp trên tổ chức. 



- Phối hợp tổ chức Ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm cho Thanh niên. Tổ 

chức tổng kết đánh giá hiệu quả sinh hoạt Câu lạc bộ Sức sống trẻ. Đồng thời, kịp thời 

tham mưu tuyên dương các cá nhân tiêu biểu, khen thưởng các cá nhân, tập thể có 

đóng góp tích cực hàng năm.   

Từ những kết quả đạt được có thể đánh giá rằng, trong nhiệm kỳ qua hoạt động, 

giải pháp thực hiện hiệu quả công tác cảm hóa, giáo dục Thanh thiếu niên vi phạm 

pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn diễn trên tinh thần trách nhiệm 

của từng thành viên trong Ban Chỉ đạo, các Ban Chủ nhiệm. Đồng thời, Đoàn phường 

luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Thành Đoàn, Cấp ủy, sự hỗ trợ, phối 

hợp nhịp nhàng giữa Ủy ban nhân dân phường, các Ban ngành Đoàn thể, ý thức tham 

gia của Đoàn viên Thanh niên, sự đồng thuận của người dân nên công tác giáo dục, 

cảm hóa Thanh thiếu niên chậm tiến đạt hiệu quả. 

Trên đây là những việc mà Đoàn phường đã làm và tiếp tục làm vì sự nghiệp 

phát triển của địa phương. Góp phần đưa địa phương Phường 3 nói riêng và Thành 

Phố Sa Đéc nói chung ngày càng giàu đẹp và văn minh. 

Cuối cùng, kính chúc quý vị Đại biểu, quý khách dự được mạnh khỏe, thành đạt 

trong cuộc sống. Chúc Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh 

Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công tốt đẹp. 

Xin cám ơn và trân trọng kính chào./. 

 
 
 
 



 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 7 năm 2022 

BÁO CÁO THAM LUẬN 
Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm 

kỳ 2022 – 2027 
 

  Kính Thưa: - Đoàn chủ tịch; Các đồng chí Đại biểu; 
                     - Kính thưa toàn thể Đại hội! 

Qua nghe Đoàn chủ tịch thông qua báo cáo Tổng kết công tác Đoàn và phong 
trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 
2022 - 2027. Bản thân tôi hoàn toàn nhất trí. Trong Đại hội này, tôi xin tham gia phát 
biểu với chủ đề: Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền chủ 
quyền an ninh biên giới cho cán bộ, đoàn viên và đội viên trong Tỉnh. 

Kính thưa Đại hội! 

Mặc dù, với những khó khăn nhất định, nhưng công tác Đoàn và phong trào 
thanh niên của Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng Tỉnh luôn nhận được sự quan tâm 
chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng Chính trị, của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
Tỉnh và tỉnh Đoàn Đồng Tháp; sự phối hợp nhịp nhàng của tổ chức đoàn địa phương 
mà cụ thể các huyện, thị, thành đoàn kết nghĩa phía sau đã tạo điều kiện và phối hợp 
tốt với đơn vị trong công tác tuyên truyền chủ quyền an ninh biên giới cho cán bộ, 
đoàn viên và đội viên trong Tỉnh, đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Căn cứ vào Kế hoạch phối hợp giữa Chi đoàn Đồn Biên phòng và các huyện, 
thị, thành đoàn kết nghĩa, Ban Chấp hành các Chi đoàn Đồn đã nỗ lực phối hợp cùng 
với các ngành đoàn thể của địa phương tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch, triển 
khai thực hiện.  

Cụ thể, hàng năm các đơn vị thống nhất đề ra kế hoạch phối hợp tổ chức triển 
khai thực hiện công tác tuyên truyền chủ quyền an ninh biên giới cho Đoàn viên thanh 
niên trên địa bàn thông qua các dịp kỷ niệm “Ngày Biên phòng toàn dân”, Ngày thành 
lập Đoàn 26/3... và các sự kiện trọng đại của đất nước; với nhiều hình thức phong phú, 
thiết thực như: tổ chức buổi tuyên truyền ngay tại đường biên cột mốc, hành trình về 
địa chỉ đỏ tuyên truyên về lịch sử đường biên cột mốc cho các em thanh thiếu niên tại 
các trường học hoặc lồng ghép tuyên truyền ngay tại các buổi ngoại khóa của các 
trường học trên địa bàn; bên cạnh đó các huyện, thị, thành đoàn kết nghĩa còn kết nối 
nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh đến học tập công tác cũng được kết nối giới thiệu về 
chủ quyền an ninh biên giới thông qua hoạt động tham quan cột mốc. Kết quả nhiệm 
kỳ qua các Chi đoàn Đồn Biên phòng đã phối hợp với các huyện, thị, thành đoàn kết 
nghĩa tổ chức tuyên truyền được 323 buổi/ 53.647 lượt ĐVTN tham gia, góp phần 
nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên và đội viên trong Tỉnh về chủ quyền an ninh 
biên giới. 

Kính thưa Đại hội! 

Đạt được kết quả trên là nhờ sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các Chi 
đoàn Đồn Biên phòng và các huyện, thị, thành đoàn kết nghĩa trong nhiệm kỳ qua đặt 



biệt là các Chi đoàn Đồn Biên phòng đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đoàn 
viên, đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ 
công tác Đoàn và phong trào thanh niên.  

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt mạnh đạt được vần còn những mặt hạn 
chế, khuyết điểm đó là: 

- Các hoạt động tuyên truyền đôi lúc còn mang tính hình thức, đơn điệu khô 
cứng chưa thực sự thu hút Đoàn viên thanh niên, đội viên tham gia. 

- Công tác bồi dưỡng tạo nguồn phát triển báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

- Tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học, tự rèn của một số đoàn viên còn hạn chế, 
một bộ phận đoàn viên chưa thực sự tâm huyết, sâu sát với công tác đoàn và phong 
trào thanh niên. 

* Nguyên nhân 

Cán bộ làm công tác đoàn biến động nhiều, thiếu kinh nghiệm và kỷ năng công 
tác thanh niên nên ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tuyên truyền còn hạn chế; 
chưa thực sự hăng say, nhiệt tình trong công tác, thiếu chủ động, chưa mạnh dạn trong 
công tác tham mưu đề xuất. 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong thời gian 
tới: 

 - Một là: Tranh thủ mọi quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ, chỉ huy đơn vị, sự giúp 
đỡ của đơn vị bạn, sự nổ lực cố gắng của cán bộ, đoàn viên. 

- Hai là: Phát huy tính thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện 
nhiệm vụ tuyên truyền đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung thu hút thanh niên 
vào các hoạt động. 

- Ba là: Đẩy mạnh thực hiện các mô hình hay, cách làm hiệu quả.  

Cuối cùng xin kính chúc Đoàn chủ tịch, quý lãnh đạo, quý khách dự, đại biểu 
mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn./. 

 
XÁC NHẬN CHỈ HUY 

ĐƠN VỊ 

 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
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Ý KIẾN PHÁT BIỂU 
Kính thưa đoàn Chủ tịch. 
Kính thưa toàn thể Đại hội. 
 
Tôi tên Nguyễn Minh Hiếu - Bí thư Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 502 - Đoàn 

thanh niên Quân sự Tỉnh. 
Rất vinh dự cho bản thân được tham gia pháp biểu ý tại Đại Hội Đại biểu đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027. 
Trước tiên tôi xin bài tỏ sự nhất trí cao với bản báo cáo chính trị mà đoàn Chủ 

tịch vừa thông qua trước Đại hội và các ý kiến trước. Tôi xin phát biểu ý kiến tập trung 
vào nội dung “Giải pháp của Đoàn Thanh niên Bộ CHQS Tỉnh trong tham gia học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Kính thưa Đại hội trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, là tình 
cảm, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn Quân toàn Dân nói chung và của cán bộ, chiến 
sĩ Đoàn Thanh niên quân sự Tỉnh nói riêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thưa các đồng chí Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, không ngừng trưởng 
thành, lớn mạnh, lập nhiều chiến công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. Thấm nhuần tư tưởng đó thời gian qua cán bộ, đoàn viên thanh 
niên, đảng viên trẻ trong Lực lượng vũ trang Tỉnh đã không ngừng “Đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể 
trên các mặt công tác sau: 

Đoàn TNQS Tỉnh thường xuyên tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 05-CT/TW 
của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về 
“đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận 
số 01-KL/TW ngày 18/5/2021  của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 
“Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 
Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” 
thời kỳ mới, xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới gắn với học 
tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của 
Đảng; phân tích làm sâu sắc những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh.  

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh đã quan tâm thực hiện tốt việc cụ thể 
hóa 05 nội dung cơ bản xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, 06 chuẩn mực đạo 
đức trong toàn quân phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị đến từng đối tượng 
đoàn viên, thanh niên. Từ những nội dung trên để gắn sát với tình hình thực tế của 
Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh, đơn vị đã lựa chọn, xác định khâu đột phá, nội dung 
trọng tâm, xây dựng mô hình, cách làm mới, sáng tạo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các 
cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị với những chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, 
sát với chức năng, nhiệm vụ, phát huy những kết quả, thành tích và làm chuyển biến rõ 
nét những hạn chế, yếu kém. 

Thường xuyên tổ chức các cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - 
nghệ thuật; hội thi kể chuyện Hồ Chí Minh, Chương trình phát thanh nội bộ của đơn vị 
được duy trì thường xuyên nội dung xoay quanh việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó lan tỏa gương tin “người tốt, việc tốt” trong 
toàn đơn vị.  



Lực lượng 47 của đơn vị luôn chủ động, tích cực phòng, chống “diễn biến hòa 
bình”, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng. Tham gia tốt các hoạt động đấu tranh do trên định hướng. Chủ động nắm, 
đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để 
bị động, bất ngờ; 

Trong đó công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập có nhiều đổi mới. 
Trong công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật có nhiều chuyển biến 
tích cực. Các mặt công tác khác, như hậu cần, kỹ thuật, được thực hiện tốt như đẩy 
mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, bảo đảm tốt đời sống của bộ đội và 
vũ khí, trang bị cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.  

Việc học tập và làm theo Bác đã thấm sâu vào trong nhận thức, tư tưởng, hành 
động và trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn 
đơn vị từ đó có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, như thực hiện Cuộc 
vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, 
Phong trào thi đua “Thanh niên Bộ CHQS Tỉnh vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên 
Bộ CHQS Tỉnh tiến quân vào khoa học và công nghệ”.“Người con hiếu thảo, nghĩa tình 
đồng đội”, “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, phong trào 
“Ba trách nhiệm”, mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Ngôi nhà 100 đồng”, mô hình 
“Người em của đoàn”, mô hình “Ngân hàng Thiết bị học tập”… các hoạt động tuyên 
truyền phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, 
“Uống nước nhớ nguồn”, “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, hay là 
Bữa cơm nghĩa tình, mô hình ấm tình quân - dân vùng biên, mô hình “Mua quà tặng 
mẹ” mô hình “Hũ gạo tình thương”, Đội “Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng 
nông thôn mới” mô hình “Mảnh đất nghĩa tình mô hình “Người em của đoàn” các buổi 
tọa đàm về chấp hành pháp luật, kỷ luật tại cơ quan, đơn vị, “Nghĩa tình Quân - Dân 
vùng biên”… đã thật sự là tấm gương sáng để cán bộ, đoàn viên thanh niên học tập, 
noi theo, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, tình hình đoàn viên vi phạm kỷ luật hàng 
năm giảm đáng kể, điều đáng phấn khởi là những năm gần đây đã chấm dứt tình trạng 
quân nhân đào bỏ ngũ. 

Đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cán bộ, Đoàn Thanh 
niên Bộ CHQS Tỉnh không ngại khó khăn, gian khổ, tất cả vì nhân dân, kịp thời có mặt 
ở những nơi gian khó, là lực lượng xung kích, nòng cốt, sẵn sàng nhường doanh trại để 
đón và phục vụ nhân dân đến cách ly; là lượng lực trên tuyến đầu chống dịch; phối hợp 
với bộ đội biên phòng bám chốt, ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn 
tỉnh. Tham gia vận chuyển, giải cứu nông sản. Cùng với nhân dân và chính quyền địa 
phương chiến thắng đại dịch. 

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai có hiệu 
quả các phong trào thi đua, như “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”, “Quân đội 
chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để 
ai bị bỏ lại phía sau”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; tham gia giúp nhân dân xóa 
đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Góp phần tăng cường mối quan hệ mật 
thiết Quân - Dân, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của 
nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội. xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng 
vững chắc và làm ngời sáng phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. 

Và để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh chia sẻ một số giải pháp cơ bản như sau: 



Một là, thường xuyên, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng 
viên, quần chúng về giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh. 

Hai là, tổ chức đổi mới nội dung, hình thức học tập, phương pháp tuyên truyền 
vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên 
truyền luôn phong phú, sinh động, đáp ứng yêu cầu của mọi đối tượng, trong mọi hoàn 
cảnh.  

Ba là, cụ thể hóa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các 
chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ 
quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng. 

Bốn là, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là 
cán bộ chủ trì các cấp có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá 
trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, tích cực 
phát động các phong trào hành động cách mạng, đưa việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào từng hoạt động của mỗi cơ 
quan, đơn vị bằng hành động, lời nói, việc làm cụ thể. 

Năm là, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm 
biểu dương những việc làm tốt, kịp thời phát hiện, uốn nắn những việc làm chưa tốt.  

Kính thưa Đại đội. 
Với tình cảm sâu nặng, trách nhiệm cao với Đảng, Bác Hồ kính yêu, cán bộ, đoàn 

thanh niên quân sự Tỉnh quyết tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường 
dân tộc và khát vọng vươn lên, vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân chiến đấu; sẵn sàng 
nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cùng Đảng bộ và nhân dân xây dựng 
con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động và sáng tạo./. 

Kính thưa Đại hội trên đây là toàn bộ nội dung phát biểu tham luận của tôi về 
Giải pháp của Đoàn Thanh niên Bộ CHQS Tỉnh trong tham gia học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

Cuối cùng xin kính chúc quí vị Đại biểu, quí khách dự cùng toàn thể các đồng chí 
mạnh khỏe hạnh phúc và thành công. 

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 
Xin trân trọng cảm ơn!! 

 



THAM LUẬN 
Phát huy vai trò nòng cốt của ĐVTN Công an Tỉnh trong công tác bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 

trong tình hình mới 
----- 

Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch; 
- Đại hội. 

 

Được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin đại diện Đoàn Thanh niên 
Công an Tỉnh tham gia tham luận tại Đại hội với chủ đề “Phát huy vai trò nòng cốt 
của đoàn viên thanh niên Công an Tỉnh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Thay 
mặt tuổi trẻ Công an Tỉnh, kính gửi tới quý lãnh đạo, quý đại biểu lời chào mừng và 
lời chúc tốt đẹp nhất. 

Kính thưa các đồng chí! 

Trong bối cảnh tình hình thế giới đang có nhiều biến động phức tạp, nhất là các 
vấn đề về “dân chủ, nhân quyền”, xung đột sắc tộc, tôn giáo, dân túy, chủ quyền lãnh 
thổ quốc gia… đã tác động tiêu cực đến tất cả các mặt của đời sống, xã hội. Một trong 
những nội dung mà các thế lực chống phá nhiều nhất là tấn công về mặt lý luận, các 
vấn đề sự kiện nóng bỏng của đất nước, là mũi nhọn trong chiến lược “diễn biến hòa 
bình” mà chúng thực hiện nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang 
nhân dân. Âm mưu cơ bản và lâu dài của chúng là phủ nhận nền tảng tư tưởng của 
Đảng, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta, tạo ra “khoảng trống” 
về lý luận, nhằm đưa ý thức hệ tư sản thâm nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống tinh 
thần của nhân dân, tiến tới xoay chuyển quỹ đạo phát triển của Việt Nam đi chệch 
hướng xã hội chủ nghĩa. Nội dung chống phá của các thế lực thù địch tập trung vào 
các vấn đề: Tấn công vào chủ nghĩa Mác - Lênin, nền tảng tư tưởng của Đảng, bôi 
nhọ, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cố tình xuyên tạc, bóp méo về tính chất và vai trò 
của Đảng ta, xuyên tạc lịch sử và cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc; lợi dụng những 
sở hở, thiếu sót, sai phạm của một số cá nhân, tổ chức đảng, chính quyền, ngành chức 
năng trong thực thi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên các 
lĩnh vực và cuộc đấu tranh chống tham nhũng để đưa tin xuyên tạc, quy kết là bản chất 
của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa; lợi dụng những vấn đề phức tạp trên 
Biển Đông và tình hình tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân đưa tin tuyên truyền, 
xuyên tạc Đảng và Nhà nước ta bán đảo, dâng biển cho Trung Quốc, nhu nhược, hèn 
với giặc ác với dân, cướp đất của dân; số đối tượng cực đoan lợi dụng tôn giáo, lợi 
dụng không gian mạng tuyên truyền, xuyên tạc, đả kích Đảng và Nhà nước ta vi phạm 
dân chủ, nhân quyền, đàn áp tôn giáo, tuyên truyền phát triển đạo trái phép, xuất hiện 
tình trạng một số học sinh, sinh viên lập trường không vững vàng, do thường xuyên 



tiếp cận thông tin sai lệch, không kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội đã vội tin, 
nghe theo, bày tỏ thái độ ủng hộ số đối tượng xấu,… 

Kính thưa các đồng chí, 

Để việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có 

hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trở thành hành động tự giác, thường xuyên, 
phát huy vai trò nòng cốt của tuổi trẻ Công an Tỉnh. Trong thời gian qua, Đoàn Thanh 
niên Công an Tỉnh đã tích cực tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Tỉnh trong 

đẩy mạnh thực hiện công tác này, đặc biệt là đã tham mưu thành lập và triển khai thực 
hiện hiệu quả các mặt công tác của Ban Chỉ đạo 35 Công an Tỉnh, Tỉnh đoàn, thành 
lập Ban Chỉ đạo 35 Đoàn Thanh niên Công an Tỉnh, chỉ đạo Đoàn trực thuộc triển khai 

hiệu quả các chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 
tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đẩy mạnh các hoạt 
động tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐVTN bằng nhiều hình thức 

khác nhau… Cụ thể, Đoàn Thanh niên Công an Tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả 
công trình thanh niên “Thông điệp an toàn thông tin mạng”, đang có sự lan tỏa mạnh 
mẽ trên mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng và phát hàng ngày trên hệ 

thống truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh 
niên Công an Tỉnh đã tổ chức 04 đợt học tập chuyên đề cho đối tượng là cán bộ Đoàn 
Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn chủ chốt trong Công an Tỉnh. 

Với cách làm kiên trì “mưa dầm, thấm lâu” của Đoàn Thanh niên Công an Tỉnh, 
những thông tin tốt, hình ảnh đẹp của lực lượng CAND đã tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu 
rộng trong xã hội như: Những hình ảnh, câu chuyện đẹp của lực lượng Công an trong 
đấu tranh phòng, chống tội phạm; lan tỏa hình ảnh tích cực của lực lượng Công an trong 
công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuổi trẻ Công an Đồng Tháp còn làm tốt công tác 
xác minh, truy tìm để đấu tranh, xử lý,  tác động chủ tài khoản gỡ bỏ thông tin giả - sai 
sự thật… Có thể khẳng định rằng, dù là những mẫu tin nhỏ hay những câu chuyện, vấn 
đề lớn, dù thành quả đạt được thế nào thì những thông tin tốt, câu chuyện đẹp đã được 
đăng tải, chia sẻ sẽ khiến mọi người có cách nhìn tích cực, góp phần làm trong sạch môi 
trường thông tin mạng, kiến tạo những giá trị văn hóa lành mạnh và lối sống tích cực. 

Tuy nhiên, việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của ĐVTN 
trong thời gian qua còn những tồn tại như: Hiện nay, thông tin xấu độc, tiêu cực chủ 
yếu tán phát trên không gian mạng, người dùng mạng xã hội dễ dàng tiếp cận với 
những thông tin này dẫn đến phát sinh tâm lý, tư tưởng bất mãn, tiêu cực, thực hiện 
hành vi chống phá, tán phát thông tin xấu độc, đối tượng vi phạm ở hầu hết các lứa 
tuổi, đặc biệt là ở độ tuổi thanh niên, có trình độ, kỹ năng che giấu hành vi vi phạm, 
dẫn đến gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý của lực lượng Công an; việc lan 
tỏa thông tin chính thống trên các trang mạng xã hội của ĐVTN còn hạn chế, lượng 
tương tác ít; ĐVTN hầu hết có sử dụng Internet, mạng xã hội nhưng còn thờ ơ, gặp cái 



xấu không dám đấu tranh, gặp thông tin tích cực không muốn hoặc ngán ngại lan 
tỏa,… 

Kính thưa các đồng chí! 

Để phát huy nòng cốt của ĐVTN tỉnh nhà trong công tác bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình 
mới, Đoàn Thanh niên Công an Tỉnh đề xuất một số giải pháp như sau: 

Một là, Cấp ủy Đảng các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức 
đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh 
chính trị, lập trường tư tưởng, khả năng “tự đề kháng, tự miễn dịch” cho ĐVTN trước 
những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng 
kiến thức, kỹ năng cho ĐVTN về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản 
bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là vấn đề rất quan trọng, trực tiếp nâng cao 
chất lượng, hiệu quả trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các 
quan điểm sai trái thù địch.  

Hai là, thường xuyên làm tốt công tác định hướng tư tưởng chính trị cho thanh 
niên. Phần lớn ĐVTN đều sử dụng internet và mạng xã hội, bên cạnh thông tin tích 
cực, ĐVTN cũng dễ dàng tiếp xúc với thông tin trái chiều, có nội dung chống phá, 
xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng kiên 
định hoặc nhận thức đúng bản chất của những thông tin đó nên không ít ĐVTN bị lôi 
kéo, kích động. Do đó, tổ chức đoàn cần chủ động nắm, dự báo, cung cấp thông tin về 
hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đồng thời, thường xuyên nắm chắc tình 
hình tư tưởng, dư luận của ĐVTN, từ đó có biện pháp tuyên truyền, giáo dục, định 
hướng, giải quyết hiệu quả, tránh để các thế lực thù địch, phản động có cơ hội lôi kéo, 
mua chuộc; tuyên truyền, giáo dục, uốn nắn những thanh niên có biểu hiện tư tưởng 
lệch lạc, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Ba là, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của ĐVTN trong 
công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù 
địch. Hiện nay, ĐVTN phần lớn có trình độ, khả năng sử dụng phương tiện công nghệ 
thông tin tốt, nhanh nhạy với cái mới, do đó các tổ chức đoàn cần động viên, khuyến 
khích ĐVTN ra sức học tập nâng cao trình độ mọi mặt, phát triển tư duy lý luận của 
mình bằng những tri thức khoa học mới gắn với thực tiễn sinh động để góp phần đấu 
tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, hướng lái dư luận…  

Kính thưa các đồng chí! 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù 
địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng hiện nay. Tổ chức Đoàn cần tích cực đổi mới 
trong hoạt động, sáng tạo, linh hoạt gắn với đặc điểm thanh niên trong mỗi cơ quan, 
đơn vị để thu hút sự quan tâm, chú ý của ĐVTN, giúp cho ĐVTN hiểu đúng, phát huy 
nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 



Nhân dịp này, tuổi trẻ Công an Tỉnh xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý đại 
biểu nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân 
trọng kính chào./. 
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BÁO CÁO THAM LUẬN 
Vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác hỗ trợ cảm hóa, giáo dục 

Thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và có biểu hiện vi phạm pháp luật 
---------- 

 

Thanh thiếu niên hay chúng ta thường gọi là tuổi teen độ tuổi từ 13 -19.  Ở độ tuổi này 
tâm lý thanh thiếu niên (TTN) gắn liền với sự thay đổi tính khí bắt đầu coi những 
người bạn, nhóm bạn, là quan trọng hơn và có ảnh hưởng lớn hơn cha mẹ. Bởi áp lực 
bạn bè, họ có thể thỉnh thoảng tự cho phép mình thực hiện các hành vi dường như 
không được xã hội chấp nhận. 
Thống kê của Bộ Công an cho thấy, từ năm 2018 đến quý I-2021, cả nước ghi nhận 
hơn 10.000 vụ người chưa thành niên vi phạm pháp luật (VPPL), với 16.000 đối tượng 
có liên quan. Trong đó, nữ giới chiếm 5%, nam giới chiếm đến 95%. Riêng tại Hưng 
Yên, từ tháng 12-2020 đến tháng 11-2021 xảy ra 53 vụ vi phạm trật tự xã hội, trong đó 
có 227 đối tượng là người chưa thành niên VPPL và trong những năm gần đây tình 
trạng phạm tội trong thanh thiếu niên cũng chiếm tỷ lệ cao trong các vụ án đây là một 
thực trạng đáng lo ngại hiện nay nó phản ánh một phần về sự xuống cấp về mặt đạo 
đức trong xã hội.  
Về tình hình thanh thiếu niên VPPL và có biểu hiện VPPL là hiện tượng xã hội tồn tại ở 
tất cả các địa phương trên cả nước chứ không chỉ xảy ra riêng trên địa bàn tỉnh Đồng 
Tháp. Đối với thành phố Hồng Ngự là một thành phố giáp biên lại càng có nhiều yếu 
tố và điều kiện tác động đến tâm lý và hành vi của thanh thiếu niên trên địa bàn.  
Đối với Đoàn thanh niên công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và giáo dục đạo 
đức, lối sống cho thanh thiếu niên được xem là nhiệm vụ quan trọng mà các cấp bộ 
Đoàn phải quan tâm thực hiện, trong đó công tác phối hợp với ngành Công an cùng 
các ngành có liên quan trong việc thực hiện cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên VPPL 
và có biểu hiện VPPL là một trong những nội dung trọng tâm của công tác này. 
Trên cơ sở thực hiện kế hoạch liên tịch số 185/KHLN ngày 10/10/2021 về phối hợp 
phòng, chống vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố Hồng 
Ngự giữa 05 ngành Công an, Phòng LĐ-TB&XH, Phòng GD&ĐT, Hội LHPN, Đoàn 
Thanh niên. Ban Thường vụ Thành đoàn đã cụ thể hóa thành kế hoạch về quản lý, cảm 
hóa giáo dục thanh thiếu niên VPPL và có biểu hiện VPPL hằng năm thực hiện. 
Dựa trên số lượng phân bổ của ngành công an giao cho Đoàn thanh niên quản lý, Ban 
Thường vụ Thành đoàn sẽ tổ chức họp chỉ đạo các xã, phường có đối tượng thanh 
thiếu niên vi phạm pháp luật và có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn mình tiến 
hành phối hợp với công an địa phương rà soát, nắm lại số liệu và đối tượng có mặt tại 
xã, phường của mình từ đó đề ra lộ trình cảm hóa, giáo dục. Và để thực hiện có hiệu 
quả công tác này, Ban Thường vụ Thành đoàn đã chỉ đạo các Xã, Phường đoàn thành 
lập các CLB thắp sáng niềm tin tại 07 xã, phường trong đó có mời Công an tham gia 
thành viên. Định kỳ mỗi quý các CLB sẽ sinh hoạt 01 lần với nội dung sinh hoạt là 
tuyên truyền các quy định pháp luật và những hoạt động mà Đoàn tổ chức trong đó có 
mời các thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và có biểu hiện vi phạm pháp luật mà mình 



quản lý để cùng tham gia để giúp các bạn có sự thay đổi về nhận thức từ đó cùng tham 
gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Đoàn. 
Ngoài công tác cảm hóa, giáo dục các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật 
hoặc có biểu hiện vi phạm pháp luật đang quản lý Ban Thường vụ Thành đoàn còn chú 
trọng công tác tuyên truyền trong các trường THPT nhằm nâng cao công tác phòng 
ngừa đối với các em học sinh. Nổi bật là mô hình Phiên tòa giả định và mô hình vận 
động thanh niên cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở điều trị Methadone của phường 
An Thạnh, đến nay đã tổ chức được 05 phiên tòa giả định có trên 3.400 đoàn viên, học 
sinh tham gia và đã vận động được 05 thanh niên tham gia cai nghiện tự nguyện bằng 
thuốc Methadone. 
Từ năm 2017 đến nay, Đoàn thanh niên được giao quản lý 64 thanh thiếu niên VPPL và 
có biểu hiện VPPL, kết quả đã phối hợp với ngành Công an thanh loại và công nhận tiến 
bộ 52 đối tượng, giới thiệu việc làm cho 12 đối tượng. 
Đạt được những kết quả như trên đã cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa đoàn thanh niên 
và công an từ Thành phố đến xã, phường. Sự quan tâm và tạo điều kiện của cấp ủy và 
chính quyền địa phương đối với các Xã, Phường đoàn trong công tác giáo dục, cảm hóa 
thanh thiếu niên trên địa bàn. Tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí Bí thư, Phó bí thư 
Xã, Phường đoàn cùng với Công an khu vực. 
Tuy nhiên, công tác cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên VPPL và có biểu hiện VPPL 
trong thời gian qua chất lượng chưa cao, nhiều thanh thiếu niên có tên trên danh sách 
nhưng không có mặt tại địa phương, một số thì không có hứng thú tham gia các hoạt 
động do Đoàn tổ chức, các đối tượng này ngại tiếp xúc với cán bộ Đoàn và Công an 
khu vực dẫn đến sinh hoạt CLB Thắp sáng niềm tin tại các xã, phường chưa đạt chất 
lượng do không mời được các đối tượng này tham gia sinh hoạt. Tình trạng thanh thiếu 
niên VPPL và có biểu hiện VPPL diễn ra ngày càng trẻ hóa và phức tạp. 
Nguyên nhân của những hạn chế trên là do: 
- Thứ nhất, các đối tượng này không thường xuyên có mặt tại địa phương nên không 
thể tiếp cận để cảm hóa. 
- Thứ hai, do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường và mặt tiêu cực của mạng xã 
hội đã làm tha hóa đạo đức một bộ phận giới trẻ thích sống đua đòi, hưởng thụ. 
- Thứ ba, đa số những thanh thiếu niên VPPL có hoàn cảnh gia đình khó khăn phải bỏ 
học sớm đi làm thuê, làm mướn có nhiều thời gian nhàn rỗi nên tụ tập bạn bè xấu 
không nghe lời cha, mẹ hoặc nhận thức của cha mẹ còn hạn chế dẫn đến không quan 
tâm giáo dục con cái. 
- Thứ tư, trong trường học việc giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân vẫn còn chưa được 
xem trọng cho nên nền tảng đạo đức của các em chưa vững nên khi nghỉ học ra ngoài xã 
hội dễ bị tác động, khiêu khích từ bạn bè dẫn đến VPPL. 
- Cuối cùng do những quy định của pháp luật đối với tội phạm là thanh thiếu niên còn 
chưa thực sự mang tính răn đe dẫn đến các đối tượng này vẫn phạm tội mặc dù biết sẽ 
bị xử phạt. 
Có thể nói tham gia cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên VPPL và có biểu hiện VPPL là 
một việc khó của tổ chức Đoàn, tuy nhiên không vì khó mà không mà không tham gia 
cùng ngành Công an và để công tác này tiếp tục được tổ chức thực hiện có hiệu quả trong 
thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp sau: 



- Thứ nhất, ngành Công an cần tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ xã, 
phường trực tiếp tham gia công tác cảm hóa về cách nắm bắt tâm lý và cách thức tiếp 
cận đối với từng đối tượng . 
- Thứ hai, cần cứng rắn hơn trong việc triệu tập các đối tượng thanh thiếu niên VPPL và 
có biểu hiện VPPL tham gia các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật và chú trọng nội 
dung tuyên truyền theo hướng trực quan, sinh động bằng những sự vụ, sự việc đã được xử 
lý đối với các thanh thiếu niên VPPL và có biểu hiện VPPL và gia đình của các đối tượng 
này. 
- Thứ ba, cần có hình thức tuyên dương đối với những thanh thiếu niên VPPL và có biểu 
hiện VPPL được tiến bộ và hoàn lương để tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng. 
- Thứ tư, kiến nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục thay đổi những quy định của pháp luật 
đảm bảo tính nghiêm minh và răn đe. 
- Cuối cùng, phát huy hơn nữa vai trò của Tổ nhân dân tự quản và Bí thư, trưởng 
khóm, ấp vì đây là lực lượng nắm rất rõ về các đối tượng và gia đình các đối tượng./. 

BTV THÀNH ĐOÀN HỒNG NGỰ 
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THAM LUẬN 

“Đoàn thanh niên tham gia thực hiện đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp” 
 

Kính thưa: Đoàn chủ tịch Đại hội! 
Kính thưa: Các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể Đại hội! 

 Được đoàn chủ tịch cho phép phát biểu trước Đại hội, lời đầu tiên xin được gửi 
tới quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể Đại hội lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc 
và thành đạt! chúc Đại hội thành công rực rỡ! 
 Qua nghe nội dung bản dự thảo báo cáo do đoàn chủ tịch trình bày tại đại hội, tôi 
hoàn toàn đồng tình. Sau đây tôi xin tham luận tại Đại hội với chủ đề nội dung: Đoàn 
Thanh niên tham gia thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp. 
         Kính thưa Đại hội! 

 Nhằm tạo bước đột phá, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, Thành 
phố Sa Đéc đã xác định sản xuất hoa kiểng và phát triển dịch vụ, du lịch là mũi nhọn 
gắn với các di tích lịch sử văn hoá, làng nghề truyền thống của địa phương, từng bước 
tạo dựng nhiều điểm nhấn quan trọng để phát triển du lịch, góp phần tăng thu nhập cho 
người dân, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Làng hoa Sa Đéc với du khách trong và ngoài 
nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của Thành phố. Ban 
Chấp hành Đảng bộ Thành phố ban hành Nghị quyết số 01-NQ TU ngày 27 tháng 4 
năm 2016 về phát triển du lịch thành phố Sa Đéc giai đoạn 2016 – 2020;  

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Hội 
đồng nhân dân Thành phố; Thành đoàn Sa Đéc đã ban hành các văn bản về việc Đoàn 
thanh niên tham gia phát triển du lịch, xây dựng hình ảnh con người Sa Đéc; Kế hoạch 
số 33-KH/UBH về việc thành lập Câu lạc bộ “Hướng dẫn viên du lịch”  Thành phố Sa 
Đéc. Qua đó, đã chỉ đạo các xã, phường đoàn, các Đoàn trực thuộc căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ của ngành, địa phương tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ trên địa bàn 
Thành phố gắn với việc thực hiện đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 
2015 – 2020. 

Hàng năm, Thành đoàn Sa Đéc đều xây dựng các Kế hoạch tổ chức thực hiện các 
hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Du lịch Đồng Tháp và Lễ Hội hoa xuân thành phố Sa 
Đéc. 

Căn cứ vào kế hoạch của Thành phố về đã triển khai thực hiện bằng nhiều giải 
pháp, qua đó nhiều mô hình giải pháp đã và đang được triển khai trên địa bàn mang 
hiệu quả cao; hình ảnh, vị thế Sa Đéc ngày càng được nâng cao. 

Ban Thường vụ Thành đoàn Sa Đéc đã ban hành kế hoạch phối hợp cùng các ban 
ngành thành phố tổ chức các hoạt động và hướng dẫn các cơ sở đặc biệt các đơn vị có 
làng nghề truyền thống gắn các chương trình công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị 
quan trọng này kết quả các đơn vị đã tổ chức các hoạt động cụ thể như: Hoạt động trải 
nghiệm học làm người nông dân; tổ chức các buổi sinh hoạt “mỗi tuần một điểm đến; 
1 góc quê hương”...nhằm quảng bá hình ảnh của Sa Đéc và con người Sa Đéc đến các 



em học sinh, đoàn viên, thanh niên và du khách. Trong thời gian tới, Thành đoàn sẽ 
tiếp tục phối hợp vận động người dân thực hiện mô hình du lịch cộng đồng phục vụ du 
khách tham quan ngày một tốt hơn. 

Để tăng cường quảng bá giới thiệu hình ảnh con người Sa Đéc, Thành đoàn đã 
tuyên truyền lồng ghép vào các buổi họp, hội nghị bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động 
du lịch, tham gia hướng dẫn các cơ quan, Đài truyền hình, các đoàn làm phim trong và 
ngoài nước đến khảo sát tiềm năng du lịch, tác nghiệp tại Sa Đéc như: tại nhà có 
Huỳnh Thủy Lê, chiu Kiến An Cung, Lãng hoa Sa Đéc, Chợ Sa Đéc, các Đình, Chùa, 
làng nghề truyền thống qua đó giới thiệu những nét văn hóa và sản phẩm du lịch đặc 
sắc của thành phố Sa Đéc đến người dân, dù khách trong và ngoài nước. 

Phối hợp với các trường trong và ngoài tỉnh tổ chức cho các em học sinh và giáo 
viên tham gia các hoạt động trải nghiệm tại thành phố Sa Đéc có hơn 20 đoàn với 
khoảng 1.500 thành viên là giáo viên, học sinh đến tham quan, trải nghiệm tại Làng 
hoa Sa Đéc và duy trì các đoàn đến làng hoa hàng năm. 

Tham gia hỗ trợ các đơn vị khai thác thế mạnh làng nghề truyền thống, các di tích 
lịch sử - văn hóa trên địa bàn gắn với viêc triển khai chương trình công tác năm của các 
đơn vị. Tăng cường công tác tuyền truyền, quảng bá hình ảnh thành phố đến với du 
khách trong và ngoài nước bằng hình thức: xây dựng các CLB hướng dẫn viên, tổ hợp 
tác dịch vụ du lịch... tổ chức các tour du lịch, các tour trải nghiệm cung cấp thông tin 
cho các đơn vị lữ hành để tham gia hướng dẫn du khách đến tham quan trải nghiệm tại 
Sa Đéc. Đặc biệt đối với công tác quốc tế thanh niên Thành đoàn đã tiếp nhận đoàn 
trường Đại quốc gia Đài Loan với 18 thành viên về tham gia hoạt động trải nghiệm và 
hoạt động tình nguyện tại Phường Tân Quy Đông, trong thời gian 07 ngày tại địa 
phương các bạn đã được giao lưu với đoàn viên thanh niên địa phương về văn hóa, về 
con người Việt Nam, giao lưu văn hóa giữa 02 đơn vị. Thông qua các hoạt động đã để 
nhiều ấn tượng tốt trong mắt bạn bè quốc tế. 

Nhằm để đảm bảo nguồn nhân lực tham gia trong công tác phát triển du lịch tại 
địa phương ngày càng vững mạnh, Thành đoàn đã cử cán bộ cùng tham dự lớp bồi 
dưỡng kiến thức du lịch cộng đồng tại Trung tâm Bồi lưỡng nghiệp vụ và dịch vụ văn 
hoá, thể thao và du lịch Cục công tác phía Nam. 

Thành đoàn đã từng bước củng cố, đào tạo nâng cao kỹ năng cho cán bộ nghiệp vụ 
về công tác du lịch, đã cử cán bộ tham dự các tập huấn ngắn hạn về nâng cao nhận thức 
về du lịch, bồi dưỡng kỹ năng thuyết minh cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, phối 
hợp với các ngành, các doanh nghiệp tập huấn kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử cho 
lực lượng đoàn viên thanh niên đã tổ chức 04 lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp trong hoạt 
động du lịch cho 155 đại biểu là các: đoàn viên thanh niên ở làng hoa, cơ sở kinh doanh 
hoa kiểng, tình nguyện viên. 

Hàng năm, Thành đoàn cử hơn 500 lượt đoàn viên tham gia điều tiết giao thông 
và hướng dẫn du khách khi đến tham quan tại làng hoa đã nhận được nhiều sự hưởng 
ứng đồng tình của người dân trên địa bàn và du khách đến tham quan tại làng hoa, góp 
phần tích cực trong công tác quảng bá du lịch của Thành phố. 

Kính thưa các đồng chí đại biểu! 
Kính thưa toàn thể Đại hội. 
Để phát huy tốt hơn nữa vai trò của thanh niên trong phát triển du lịch, thời gian 

tới, Thành đoàn Sa Đéc sẽ phối hợp với các địa phương xây dựng các đội hình thanh 
niên tình nguyện, thành lập các CLB mà trong đó đội ngũ ĐV-TN làm nòng cốt, tổ 



chức hướng dẫn du khách trong các hành trình du lịch trên địa bàn. Tiếp tục giới thiệu, 
quảng bá các sản phẩm đặc trưng đến du khách; xây dựng, gắn mã QR tại các điểm du 
lịch để cung cấp cho du khách các tài liệu, ấn phẩm liên quan đến các địa danh, điểm 
dừng chân để nghiên cứu phục vụ cho quá trình tham quan trãi nghiệm. 

 Bằng những việc làm tuy nhỏ mà thiết thực, tuổi trẻ Sa Đéc luôn mong muốn được 
góp phần công sức của mình vào công cuộc xây dựng quê hương Đồng Tháp trở thành 
điểm đến thú vị, hấp dẫn thu hút đông đảo du khách gần xa. 

Cuối cùng xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc. 
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
 

HUYỆN ĐOÀN HỒNG NGỰ 
BCH ĐOÀN XÃ PHÚ THUẬN B 

*** 
 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 
 

Phú Thuận B, ngày 31 tháng 7 năm 2022 
 

BÁO CÁO THAM LUẬN  
CÔNG TÁC HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 
------------- 

Kính thưa 
- Đoàn Chủ tịch Đại hội! 
- Qúy lãnh đạo, quý đại biểu, quý khách dự! 

   - Các đồng chí tham dự Đại hội! 
Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự đã 

thể hiện vai trò là thủ lĩnh của thanh niên không ngừng phát động, tiên phong đi đầu 
trong các phong trào, chương trình, gắn kết các bạn đoàn viên, thanh niên và học sinh 
thực hiện nhiều công trình, phần việc trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức 
Đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu 
nhi của địa phương. 

1.Kết nối nguồn lực để tổ chức các phong trào hành động, phong trào phát 
huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên 

Trong những năm qua, xã Đoàn Phú Thuận B đã kết nối với Trường Đại học Y 
Dược (Tp. Hồ Chí Minh); Học viện Hành chính quốc gia (TP. Hồ Chí Minh); CLB 
Truyền thống kháng chiến và CLB Dưỡng sinh (Quận 6, TP. Hồ Chí Minh); Công ty 
Du học Kết nối Toàn cầu (TP.HCM), Nhóm Thiện Nguyện Hồng Tâm, Nhóm Thiện 
nguyện Nhân Tâm (Thành phố Hồng Ngự); Nhóm Từ thiện Đến Hẹn Lại Lên (Bến 
Tre); CLB Áo dài Việt (TP. Vĩnh Long); Nhóm Tự Phát Tâm (TP. HCM), Chi hội 
Sinh viên tại Đại học Cửu Long (Vĩnh Long),….đã trao hơn 1.950 phần quà cho gia 
đình chính sách, hộ già neo đơn, hộ nghèo; trao hơn 55 tấn gạo; hơn 450 suất học bổng 
khuyến khích học tập, cặp, sách, quà cho học sinh hiếu học các cấp; hơn 5.500 phần 
quà các loại cho học sinh nhân dịp Trung Thu; trao hơn 2.150 suất bảo hiểm hộ cận 



nghèo; khám và phát thuốc miễn phí cho hơn 1.700 đối tượng khó khăn…. với tổng số 
tiền hơn 2,5 tỷ đồng  

Nhiệm kỳ qua, xã Đoàn Phú Thuận B đã tổ chức hàng trăm hoạt động tình 
nguyện thu hút hơn 1.750 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia để xây dựng 
các công trình như: xây dựng vườn hoa thanh niên, tuyến đường sáng – xanh – sạch – 
an ninh dài hơn 2km, tuyến đường kiểu mẫu, ra quân hơn 150 buổi vệ sinh môi trường, 
dặm vá hàng chục km đường giao thông nông thôn bị hư hỏng, ổ gà.... Trồng hơn 
5.000 cây xanh các loại, vận động hơn 1.500 hộ dân làm hàng rào, cột cờ kiểu mẫu. 

2.Từ những mô hình, hoạt động và cách làm sáng tạo đã giúp công tác 
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng lan tỏa 

Thời gian qua, xã Đoàn Phú Thuận B được xem là đơn vị đi đầu trong việc sáng 
tạo các mô hình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Chính những mô hình thiết thực 
đó đã giúp xã Đoàn lan tỏa những hình ảnh đẹp của tổ chức Đoàn, từng đoàn viên, 
thanh niên đến cộng đồng xã hội giúp mô hình được nhiều tổ chức cá nhân tiếp cận và 
đồng hành hỗ trợ nguồn lực, vật lực để mô hình, cách làm sáng tạo ngày phát triển. Có 
thể kể đến các mô hình hiệu quả như: 

Mô hình nhận nuôi dưỡng các em học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn 

Thông qua mô hình học bổng “Chắp cánh ước mơ” đã hỗ trợ cho 10 em học các 
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn xã, mỗi suất 200.000 
đồng/tháng/suốt quá trình học do bà Lương Thị Cẩm Tú – Công ty mỹ phẩm Đăng 
Nguyễn (TP. Hồ Chí Minh) tài trợ.  

Vận động thực hiện mô hình “Hạt gạo yêu thương” để hỗ trợ nuôi dưỡng 
suốt đời các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, người già neo đơn 

Xác định việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là 
việc làm xuyên suốt và phải cụ thể hóa bằng những chương trình, hành động, việc làm 
cụ thể. Xã Đoàn đã nhận nuôi dưỡng 10 cụ già neo đơn, mỗi tháng các cụ nhận 10kg 
và 50.000  - 200.000 đồng/cụ. Bên cạnh đó, còn tổ chức kết nối các nguồn lực để trao 
2 – 3 tấn gạo cho các hoàn cảnh neo đơn, bệnh tật đến nay hàng có hàng trăm hoàn 
cảnh được hỗ trợ thông qua mô hình “Hạt gạo yêu thương”. 

Ngoài ra có nhiều mô hình hiệu quả khác như: Mô hình biến rác thành tiền; Mô 
hình ngôi nhà xanh; Vườn rau an toàn; Mô hình Triệu quyển sách của Đoàn; Mô hình 
tặng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, học sinh khó khăn; Mô hình phiên chợ 0 đồng; 
Câu lạc bộ Cây kéo vàng; Nhóm tình nguyện Tâm Như Sen bán bánh gây quỹ từ thiện; 
Tủ sách Bác Hồ; Mỗi ngày một việc tốt; Đội tình nguyện đồng hành cùng F0; Triệu túi 
an sinh; Triệu ly sữa cho em…. 

Chính từ những việc làm thiết thực hiệu quả thể hiện tinh thần xung kích tình 
nguyện của từng đoàn viên, thanh niên mà các đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ động kết 
nối để đồng hành, trợ lực giúp các hoạt động, công trình, phần việc hoàn thiện hơn.  

Kính thưa đại hội!   



 Để  làm tốt công tác kết nối các nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc 
tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Ban Thường vụ xã Đoàn xin chia sẻ các vấn đề 
cần chú trọng như sau: 

Thứ nhất: Phát huy vai trò xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tổ 
chức Đoàn và từng đoàn viên, thanh niên và không ngừng sáng tạo các mô hình mới, 
cách làm hay giải quyết được các vấn đề cấp bách của xã hội. 

 Thứ hai: Lan tỏa những hình ảnh đẹp, câu chuyện hay đến cộng đồng, xã hội 
thông qua hệ thống kênh tuyên truyền của Đoàn Thanh niên xã, huyện và Cổng thông 
tin của tỉnh Đoàn; mạng xã hội facebook, zalo, trang tin điện tử, báo chí, phát 
thanh…để từ đó khẳng định và nâng chất các hoạt động tình nguyện của Đoàn 

Thứ ba: Chủ động kết nối, tạo sự gắn kết với các đội hình tình nguyện, các tổ 
chức, cá nhân, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng để tạo nguồn lực, kinh phí thực 
hiện và các công trình, phần việc ý nghĩa của Đoàn Thanh niên 

Trên đây là báo cáo tham luận của đơn vị xã Đoàn Phú Thuận B xin chia sẻ tại 
Đại hội. Thay mặt cho đơn vị xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý lãnh đạo, các đồng chí 
dự Đại hội. 

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 
Xin trân trọng kính chào! 



BÁO CÁO THAM LUẬN 
GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ 

TRONG HOẠT ĐỘNG ĐOÀN 
------------ 

Đồng chí Lê Phước Vinh 
Bí thư Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp 

 
1. Ứng dụng công nghệ số là gì 
Ứng dụng công nghệ số hay chuyển đổi số được hiểu là ứng dụng      những 

tiến bộ về công nghệ số như điện toán đám mây (cloud), dữ liệu lớn      (Big data), … 
vào các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại,    quốc phòng, an ninh và 
các hoạt động khác nhằm nâng cao năng suất,            chất lượng, hiệu quả của các hoạt 
động này. 

Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động Đoàn là việc sử dụng                  các 
thành tựu của công nghệ thông tin vào các hoạt động của Đoàn Thanh niên nhằm nâng 
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của các hoạt động Đoàn. 

2. Sự cần thiết phải ứng dụng công nghệ số  
Ngày 30/11/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì    phiên 

họp trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và nhấn mạnh     quan điểm: 
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của thế giới, là đòi hỏi khách quan của sự phát triển. 
“Chúng ta không thể không làm, không thể đứng ngoài cuộc”. Ứng dụng công nghệ số 
hay chuyển đổi số là xu thế tất yếu và mang lại lợi ích to lớn, thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác, cụ thể: 

- Đối với người dân: Giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận             các 
dịch vụ, đào tạo, tri thức mà không phụ thuộc vào vị trí, khoảng cách địa lý, mang đến 
cho người dân sự tin tưởng vào môi trường an ninh hơn, an toàn hơn, tiện lợi, minh 
bạch hơn từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống                     cho người dân. 

- Đối với doanh nghiệp: Chuyển đổi số giúp giảm chi phí vận hành,      mang 
đến sự trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng, tăng lợi nhuận,                   phản ứng nhanh 
nhạy với thị trường và sự thay đổi, tăng năng suất lao động.  

- Đối với chính quyền: Điều hành công việc nhanh chóng nhờ chuyển đổi nhận 
thức và các công cụ hỗ trợ công tác chỉ đạo, ra quyết định. Chuyển đổi số giúp chính 
quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn và minh bạch hơn.  

- Đối với xã hội: Chuyển đổi số tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống xã 
hội, nâng cao chất lượng đời sống của mọi tầng lớp nhân dân. Với các       công cụ hỗ 
trợ quản trị công thông minh sẽ góp phần phát triển toàn diện       kinh tế, xã hội của 
tỉnh theo hướng văn minh, hiện đại và an toàn. 

Đối với hoạt động Đoàn: Chuyển đổi số làm thay đổi nghiệp vụ, mô hình và 
phương thức hoạt động của bộ máy các cơ quan Đoàn các cấp. Chuyển đổi số cũng 
đang dần thay đổi nhận thức của những nhà lãnh đạo, có khả năng        quyết định 
hướng đi và sự thành công của tổ chức.  

3. Kết quả ứng dụng công nghệ số trong hoạt động Đoàn tỉnh Đồng Tháp 
Trong thời gian qua BTV Tỉnh Đoàn Đồng Tháp rất tích cực chuyển đổi số 

trong các hoạt động Đoàn và mang lại nhiều kết quả tích cực: 



- Mỗi năm, các cấp bộ Đoàn thiết kế hàng nghìn sản phẩm truyền thông: 
infographic, video, …truyền thông trên các kênh truyền thông của Đoàn các cấp: 
website, mạng xã hội, … thành lập và liên kết các trang mạng xã hội các cấp bộ Đoàn 
với fanpage Trung ương Đoàn. 

- Từng bước ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động Đoàn với        phương 
thức, nội dung phù hợp, cụ thể: tăng cường tổ chức các cuộc họp        trực tuyến; số 
hóa các tài liệu phục vụ hội nghị, hoạt động của Đoàn; số hóa       số liệu tổ chức Đoàn 
các cấp, thống kê, phân tích số liệu thông qua việc sử dụng phần mềm quản lý đoàn 
viên; tổ chức các cuộc thi trực tuyến, … 

- Phối hợp với các đơn vị ban, ngành, … thực hiện các nhiệm vụ thực hiện và 
góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp theo tinh thần      đề án 
chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 như: triển khai 
thành lập các tổ chuyển đổi số cộng đồng trực thuộc các cấp bộ Đoàn; tổ chức các lớp 
tập huấn về công tác chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn                  và đoàn viên, thanh 
niên (ĐVTN); triển khai các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thanh 
toán không dùng tiền mặt; hỗ trợ thu thập thông tin phục vụ số hóa bản đồ dân cư; … 

4. Đề xuất giải pháp 
Để nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn và trách nhiệm các cấp           bộ 

Đoàn, ĐVTN góp phần thực hiện tốt Đề án chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp nói riêng và 
của Chính phủ nói chung, tôi xin đề xuất một số giải pháp như sau: 

(1) Tăng cường công tác tuyên truyền: Thường xuyên tổ chức các lớp  tập 
huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ: tổ, đội nhóm chuyển đổi số các cấp;         hướng dẫn, vận 
động, khuyến khích mọi người thường xuyên sử dụng              các ứng dụng số trong 
công tác và đời sống. Song song với đó, phối hợp           với các đơn vị tăng cường 
công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trước hết là đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN và 
sau đó là người dân hiểu đúng về chuyển đổi số và những lợi ích mà nó mang lại, sự 
cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số đối với toàn xã hội. Từ đó mọi người thay 
đổi nhận thức đi đến hành động;       áp dụng triệt để ứng dụng số trong công tác, đời 
sống, ... một cách phù hợp, khoa học, ... nâng cao chất lượng, hiệu quả, giảm thiểu chi 
phí. 

(2) Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên trách: Xây dựng đề án,          chiến 
lược, tầm nhìn, chính sách thu hút người tài, cụ thể hóa kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ chuyên trách chuyển đổi số (ưu tiên các chuyên môn             về công nghệ 
thông tin, khoa học máy tính, tự động hóa, điện tử, ...) phù hợp    với đặc thù tỉnh 
Đồng Tháp. 

(3) Phát triển các ứng dụng số đi đôi với xây dựng cơ sở hạ tầng số đồng bộ: 
Tiến hành khảo sát đối với lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người dân, đoàn 
viên, hội viên, đội viên về nhu cầu thực tiễn phục vụ công tác, sản xuất, sinh hoạt, ... 
Từ đó phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp thiết kế      các sản phẩm ứng dụng số 
phục vụ cho các nhu cầu đó; Từng bước áp dụng      các nền tảng ứng dụng số vào 
trong công tác Đoàn: chuẩn hóa các quy trình, thay đổi phương thức làm việc; khuyến 
khích số hóa các văn bản, tài liệu; tạo sự liên kết, kết nối, đồng bộ và chia sẻ các dữ 
liệu; mạnh dạn tham mưu, đề xuất với các cấp lãnh đạo từng bước nâng cấp các cơ sở 
hạ tầng đồng bộ đáp ứng    quá trình chuyển đổi số, từng bước áp dụng các ứng dụng 
số vào công tác Đoàn ở các cấp bộ Đoàn. 

(4) Lưu ý trong quá trình chuyển đổi số 



- Tình trạng thất thoát tri thức, chảy máu chất xám cũng là một thách thức to lớn 
cho quá trình chuyển đổi số. 

- Tâm lý ngại thay đổi của người dùng khi chuyển từ phương thức làm việc 
truyền thống sang ứng dụng công nghệ số.  

- Không có mô hình chung về chuyển đổi số nên việc lựa chọn          phương 
thức, lộ trình và công nghệ tiềm ẩn nhiều rủi ro.  

- Nguy cơ mất an toàn an ninh thông tin luôn hiện hữu và diễn biến       phức 
tạp.  

- Nhiệm vụ vừa phải chuyển đổi các công nghệ cũ nhưng cũng vừa phải đảm 
bảo tính kế thừa, đảm bảo tính liên thông giữa hệ thống mới và cũ               là một 
thách thức không nhỏ trong điều kiện ngân sách hạn chế như hiện nay. 
 

Tài liệu tham khảo 
1. Quyết định số 749-QĐ/TTg, ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ          

về việc phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025,         tầm nhìn 
đến năm 2030” 

2. Đề án chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 
năm 2030 

3. Dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp            
lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2024 



 
HUYỆN ĐOÀN TAM NÔNG 
BCH ĐOÀN XÃ PHÚ THỌ 

*** 
 

    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Phú Thọ, ngày 02 tháng 8 năm 
2022 

BÁO CÁO 
Công tác vận động thanh niên  

đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng  
-------- 

 

Giai đoạn 2016 - 2020, xã Phú Thọ được huyện Tam Nông chọn là một trong ba 

xã xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Phú Thọ đã đạt 19/19 tiêu chí và được công 

nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2020. Có được kết quả đáng khích lệ đó là 

nhờ sự vào cuộc tích cực của toàn thể hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác vận động 

thanh niên tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đã góp phần 

giúp địa phương hoàn thành Tiêu chí số 10 về Thu nhập trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới, đây được xác định là tiêu chí khó thực hiện đối với một xã 

vùng ven của huyện Tam Nông mà cơ cấu kinh tế chiếm trên 90% nông nghiệp. 

Xác định công tác xuất khẩu lao động là một trong những nhiệm vụ cơ bản của 

địa phương trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, nổi bật là vai trò của 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phú Thọ trong công tác tuyên truyền, vận động thanh 

niên đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Kết quả, trong 05 năm 2017 

– 2022, xã Phú Thọ đã vận động đưa 217/41 thanh niên đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài theo hợp đồng, đạt 529% chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra. Tuy nhiên, 

trong quá trình thực hiện vẫn còn phát sinh những thuận lợi đan xen những khó khăn, 

cụ thể: 

Về Thuận lợi:  

- Thông qua các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm 

lãnh, chỉ đạo kịp thời sâu sắc của các cấp lãnh đạo, chỉ đạo chi tiết các phần việc, nội 

dung trọng tâm nên việc thực hiện công tác tư vấn, tuyên truyền, vận động xuất khẩu 

lao động trên địa bàn xã đã đạt được kết quả nhất định. Đánh dấu cả quá trình phấn 

đấu của tổ chức đoàn trong công tác vận động thanh niên đia làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài theo hợp đồng vượt chỉ tiêu trên giao. 

- Việc ban hành các chính sách tín dụng kịp thời đã tạo điều kiện thuận lợi cho 

các đối tượng là Hộ nghèo, Hộ cận nghèo tham gia vào chương trình vay vốn xuất 



khẩu lao động, đặc biệt là được vay tạm ứng khi đi học định hướng từ ngân sách của 

huyện. 

- Việc mở rộng thị trường lao động đã tạo điều kiện cho người lao động có nhiều 

cơ hội tham gia các thị trường có thu nhập cao, nhất là Nhật Bản. 

- Số lao động có hoàn cảnh gia đình khó khăn khi đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài trong thời gian qua, khi trở về đa phần gia đình đều trở nên khá, giàu góp phần 

vào giải quyết việc làm, tạo thu nhập, nâng cao đời sống, đây là giải pháp giảm nghèo 

bền vững nhất, từ đó có sức lan tỏa nhanh, làm thay đổi nhận thức của đại bộ phận gia 

đình trên địa bàn xã góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, phổ biến các 

chính sách về xuất khẩu lao động.  

Về Khó khăn: 

- Công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn xuất khẩu lao động động có lúc, có 

nơi chưa tác động nhiều đến việc thay đổi nhận thức của người dân về lợi ích của xuất 

khẩu lao động. Bên cạnh, vẫn còn xảy ra một số trường hợp tiêu cực trong xuất khẩu 

lao động dẫn đến gây tâm lý lo sợ cho người lao động khi tham gia đăng ký xuất khẩu 

lao động. 

- Còn một vài trường hợp khi tham gia xuất khẩu lao động trước đây gặp phải 

khó khăn, bị bể hợp đồng, mất việc làm, buộc phải về nước trước thời hạn do các công 

ty chịu sự tác động của nền kinh tế thế giới bị phá sản, nên cũng tác động không tốt 

đến lao động ở địa phương làm ảnh hưởng đến công tác vận động gặp nhiều khó khăn. 

- Việc tổ chức phỏng vấn, khám sức khỏe còn nhiều bất cập, địa điểm ở thành 

phố Hồ Chí Minh và Hà Nội quá xa, tốn nhiều chi phí. Một số lao động về nước trước 

thời hạn của hợp đồng do vấn đề về sức khỏe, đây cũng là thông tin phản ánh thực tế 

đến vấn đề khám sức khỏe khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Từ 

đó cũng gây khó khăn trong công tác tuyên truyền vận động. 

- Khi đối tượng tham gia học định hướng, phỏng vấn xong, nhưng đến khâu 

kiểm tra sức khỏe không đạt, thì toàn bộ chi phí mất hết, không được hoàn trả, gây tốn 

kém cho người tham gia. 

Để đạt được kết quả đáng khích lệ nêu trên, nhiều năm liền dẫn đầu 12 xã, thị 

trấn trong huyện Tam Nông và góp phần giúp huyện Tam Nông nằm trong Top dẫn 

đầu các năm so với các huyện, thị thành trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh xã Phú Thọ luôn đặc biệt quan tâm, phát huy tối đa vai trò của tổ chức đoàn 



trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 

theo hợp đồng với những giải pháp, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, Định kỳ hàng quý xã đoàn mở hội nghị triển khai quán triệt chuyên đề 

về công tác xuất khẩu lao động luân phiên xoay vòng ở 06 chi đoàn ấp trực thuộc xã 

đoàn. Tại hội nghị này, xã đoàn tuyên truyền vận động lập danh sách thanh niên trong 

độ tuổi lao động đăng ký học nghề theo định hướng của chương trình xuất khẩu lao 

động, chủ động nắm chắc từng đối tượng, tiếp xúc, thăm hỏi, động viên. Đặc biệt quan 

tâm đến các đối tượng: Các em học sinh đang học Trường THPT; học viên học tại các 

Trung Tâm giáo dục thường xuyên; Sinh viên ra trường không có việc làm; Bộ đội 

phục viên xuất ngũ,...) 

Thứ hai, Xã đoàn phân công từng đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ xã đoàn phụ 

trách từng chi đoàn ấp. Chủ động phối hợp Ban Phát triển ấp, chi đoàn trong suốt quá 

trình tuyên truyền, vận động, nắm bắt tư tưởng, định hướng nghề nghiệp, định hướng 

các đơn hàng cho thanh niên. Thành lập 02 Cậu lạc bộ: Câu lạc bộ tuyên truyền đưa 

lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng với 15 thành viên; Câu 

lạc bộ Gia đình có con em đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng với 22 

thành viên. 

Thứ ba, Họp Câu lạc bộ tuyên truyền đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài theo hợp đồng để tổng hợp, phân loại giới tính, độ tuổi, trình độ văn hóa. 

Lòng ghép, họp mặt Câu lạc bộ Gia đình có con em đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài theo hợp đồng để mời những lao động đã tham gia xuất khẩu lao động sau khi 

hoàn thành hợp đồng trở về nước có thể làm cộng tác viên tuyên truyền chứng minh 

thực tế, tạo sự yên tâm cho lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài. Từ đó, gặp 

gở, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với gia đình và người lao động; thông tin về chủ 

trương, chính sách, mức thu nhập các thị trường lao động ở nước ngoài. Qua đó giải 

thích những khó khăn vướng mắc mà người lao động còn băn khuăn, đồng thời lập 

danh sách người lao động đăng ký học định hướng theo chương trình đào tạo của 

Trung Tâm giới thiệu việc làm của tỉnh Đồng Tháp. 

Thứ tư, Công tác tuyên truyền phải được đa dạng hóa, lồng ghép nhiều kênh 

như: tuyên truyền theo chuyên đề, gặp gở, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với hộ gia đình 

và người lao động; phát động phong trào hành động cách mạnh tạo sức lan tỏa và tâm 

lý tự tin cho người lao động. Thông qua các phong trào kịp thời biểu dưong khen 

thưởng, nhân điển hình gương “ Ngươi tốt, việc tốt”  



Thứ năm, Thường xuyên tổ chức gặp gở, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người 

lao động để đẩy mạnh các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm việc; đồng thời công 

khai, niêm yết, minh bạch các chính sách và các khoản thu nhập của người lao động 

khi làm việc ở nước ngoài. 

Đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng hiện nay ngày càng khẳng 

định được vai trò và ưu thế của một phương thức đổi mới giúp nguồn lao động có giá 

trị hơn. Vừa nhằm xóa đói giảm nghèo bền vững đồng thời thúc đẩy giá trị nguồn 

ngoại tệ phát triển kinh tế, sớm giúp xã Phú Thọ duy trì đạt chuẩn nông thôn mới từ 

năm 2020 và xa hơn là đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo lộ trình năm 2023. Phát 

huy vai trò xung kích của tuổi trẻ: “Thanh niên xã Phú Thọ xung kích tham gia làm 

việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng”. 

 
 TM. BAN THƯỜNG VỤ XÃ ĐOÀN 
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THAM LUẬN 
Vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội  
(Báo cáo tham luận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Châu Thành 
 tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp 
 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027) 
 
---------- 

 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch; Kính thưa quý lãnh đạo; 

Kính thưa toàn thể Đại hội! 

Đến dự Đại hội, sau khi lắng nghe Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày báo cáo tổng 
kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng, 
nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027, tôi cơ bản nhất trí. Được sự cho phép của Đại hội, sau 
đây tôi xin thay mặt cho tuổi trẻ Châu Thành tham luận về “Vai trò của tổ chức Đoàn 
trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội”. 

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

Trong những tháng đầu năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện 
Châu Thành bước vào thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có thời cơ thuận lợi, vừa khó 
khăn, thách thức đan xen. Tuy nhiên với sự quyết tâm, Huyện đã tiếp tục phát huy 
truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và đã đạt nhiều kết 
quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực kinh tế - xã hội vẫn duy trì đà 
phát triển và có những kết quả quan trọng: Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 106% so 
với dự toán, trong đó: thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 68% so với dự toán 
(tăng 11% so cùng kỳ), Huyện có 11/11 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, trong đó, xã Tân 
Nhuận Đông đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, 
công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn Huyện 
còn 1,12%; tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; thực 
hiện tốt công tác tuyển quân hàng năm đảm bảo số lượng và chất lượng. 

Huyện Châu Thành có trên 15.000 thanh niên chiếm khoảng 11% dân số toàn 
huyện, trong đó có trên 4.600 đoàn viên sinh hoạt tại 19 cơ sở Đoàn trực thuộc Huyện 
đoàn. Trong nhiệm kỳ qua các phong trào hành động của Đoàn trên địa bàn Huyện 
diễn ra sôi nổi từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là phong trào tuổi trẻ tham gia phát triển 
kinh tế - xã hội. 

 

Trong những năm qua, bám sát sự chỉ đạo của Huyện uỷ, sự định hướng của 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn tuyên 
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truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia 
phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt động tình nguyện được tổ chức hướng về các xã 
khó khăn. Trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn huyện đã tổ chức được trên 2.000 hoạt động 
tham gia phát triển kinh tế - xã hội, mà cụ thể nhất là tích cực trong tuyên truyền vận 
động thực hiện việc xây dựng nông thôn mới như về xoá nhà tre lá, tạm bợ, phát triển 
giao thông nông thôn, xây dựng cảnh quan môi trường, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, 
lập nghiệp, thoát nghèo, tham gia chuyển đổi số,... kết quả đã xây dựng được 38 căn 
nhà nhân ái; trực tiếp vận động và tham gia ngày công xây dựng 40 cây cầu giao thông 
nông thôn, trong đó có 37 cây cầu Hy vọng; bê tông hóa hơn 25 km; tu sửa, phát dọn, 
đắp lề 148 km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 23km tuyến đường thắp 
sáng đường quê; thực hiện 48 vườn ươm cây xanh; trồng 85.000 cây xanh các 
loại,…thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.  

Các hoạt động khởi nghiệp được lan truyền rộng rãi trong đoàn viên thanh niên 
và Nhân dân; các thông tin, chính sách liên quan đến khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, 
được cập nhật một cách thường xuyên, liên tục, tạo điều kiện, cổ vũ và động viên đoàn 
viên thanh niên tham gia lập nghiệp, khởi nghiệp, làm giàu cho bản thân, góp phần xây 
dựng quê hương ngày càng đi lên. Nhiều dự án khởi nghiệp của thanh niên được đánh 
giá cao như Đoàn Phan Dinh, Trương Lê Huy Hoàng, Huỳnh Thắng, Phạm Thị Phước 
Vân,... Phát huy vai trò CLB khởi nghiệp cấp huyện, các CLB, nhóm thanh niên làm 
kinh tế cấp xã.,.. Các bạn thanh niên mạnh dạn hơn trong lập nghiệp, khởi nghiệp và 
nhiều bạn đã được hỗ trợ tiếp cận về vốn thông qua Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp 
tỉnh Đồng Tháp, quỹ quốc gia giải quyết việc làm do Đoàn quản lý; công tác vận động 
thanh niên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn đạt nhiều hiệu quả tích 
cực; việc thành lập và duy trì, phát huy hiệu quả các tổ hợp tác, hợp tác xã, trong thanh 
niên có nhiều quan tâm... 

Nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về sứ mệnh tiên phong trong 
chuyển đổi số, Ban Thường vụ Huyện đoàn ra mắt thành lập “Tổ thanh niên chuyển đổi 
số cộng đồng” cấp Huyện gồm 14 thành viên và 12 tổ cấp xã với 95 thành viên; bên 
cạnh đó đã hoàn thành việc số hoá thành hồ sơ điện tử thông qua ứng dụng của mã QR 
Code các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn Huyện gồm ba di tích lịch sử cấp quốc gia 
(Đình Phú Hựu, Đình Tân Phú Trung, Đình Tân Nhuận Đông) và hai di tích lịch sử cấp 
Tỉnh (Bia phòng tuyến thị trấn Cái Tàu Hạ, Căn cứ Tỉnh uỷ Vĩnh Long ở Vùng Chữ V), 
qua đó người dân và du khách có thể nắm được thông tin về điểm đến, các tài liệu, địa 
điểm liên quan mà không cần sự có mặt của thuyết minh viên với các nội dung thông 
tin, hình ảnh, video thuyết minh tự động giới thiệu về điểm tham quan sẽ được hiển thị 
một cách đầy đủ, tiện lợi nhất thông qua việc tích hợp tất cả vào mã QR Code và được 
gắn tại các điểm di tích. 

Với những kết quả đạt được nêu trên, có thể khẳng định rằng tổ chức Đoàn thanh 
niên từ Huyện đến cơ sở đã phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, 
thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từ đó mang lại kết 
quả thiết thực được cấp uỷ, chính quyền đánh giá cao và được Nhân dân tin tưởng. 



Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Huyện đoàn nhận thấy vẫn còn 
những hạn chế nhất định: Tổ chức Đoàn vẫn còn lúng túng trong việc tham mưu, đề xuất 
thực hiện các nhiệm vụ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hiệu quả các 
phong trào hành động cách mạng của thanh niên còn thiếu tính thiết thực, dàn trãi; chưa 
có nhiều mô hình hiệu quả giúp đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế gia đình. 

Kính thưa các đồng chí! 

Để phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội đạt được kết 
quả cao và có chiều sâu, đồng thời huy động được sự tham gia tích cực của đoàn viên 
thanh niên, tôi xin đề xuất một số giải pháp, cụ thể như sau: 

Một là, Chủ động trong tham mưu, đề xuất hay nói cách khác là phải biết “xin 
việc” với cấp uỷ để có cơ chế phối hợp với các ngành hữu quan, tạo điều kiện thuận 
lợi hơn để tổ chức Đoàn triển khai các hoạt động. 

Hai là, Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của 
cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội nhất là phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid – 19 và vị trí, vai trò của thanh 
niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Ba là, các chương trình, hoạt động của Đoàn cần thiết thực, hiệu quả, tránh hình 
thức và phải phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, phù hợp với khả năng 
của tổ chức Đoàn. Các hoạt động cần hướng tới những địa bàn có điều kiện kinh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn. 

Bốn là, Phối hợp với các ban ngành, các cơ quan chức năng tổ chức các lớp tập 
huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên. Hỗ trợ thanh 
niên tiếp cận, vay các nguồn vốn ưu đãi phát triển sản xuất, kinh doanh, khuyến khích 
thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên phát triển kinh tế; tiếp tục duy trì, nhân 
rộng các mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ nhằm tạo công ăn việc làm 
cho thanh niên ngay tại địa phương.  

Năm là, kịp thời biểu dương, điển hình các gương tập thể, cá nhân tiêu biểu tích 
cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội. 

 

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

Khi nghe những giai điệu da diết “Khi niềm tin thúc giục, khi trong mình bừng 
lên lẽ sống thanh niên, nơi trẻ thơ vẫy gọi, nơi đồng bào cần hơi ấm tình thương, là 
lúc có chúng tôi sẵn sàng lên đường dựng xây Tổ quốc yêu thương” – Vâng đó là một 
đoạn trong lời bài hát Sứ mệnh Thanh niên – bài hát chính thức của Đại hội Đoàn toàn 
quốc lần thứ XII và tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Châu Thành 
lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với khẩu hiệu hành động Tuổi trẻ Châu Thành 
“Khát vọng – Bản lĩnh – Đoàn kết – Phát triển”, chúng tôi mong muốn sẽ khơi dậy 
được khát vọng – đó là khát vọng được dấn thân, khát vọng được cống hiến sức trẻ, và 
thông qua các phong trào hành động cách mạng để bồi đắp bản lĩnh cho những người 
chiến sĩ cộng sản trẻ, để cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương Châu Thành ngày 



càng phát triển, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền huyện Châu Thành trong sạch, 
vững mạnh. 

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

Trên đây là tham luận về “Vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia phát triển 
kinh tế - xã hội” 

Cuối cùng kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể Đại hội luôn mạnh khỏe, 
hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
 



 
TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP  

BCH ĐOÀN HUYỆN HỒNG NGỰ 
*** 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
Hồng Ngự, ngày 03  tháng 8 năm 2022 

 

THAM LUẬN 
VỀ PHONG TRÀO SÁNG TẠO TRẺ CỦA HUYỆN HỒNG NGỰ 

Tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp 
 Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 

------------- 

 Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đã xác 
định triển khai 03 phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình 
nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gồm: “Thanh niên tình 
nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Trong đó, 
phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong những năm qua được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
triển khai, Ban thường vụ Huyện đoàn Hồng Ngự thực hiện,  phát động đến 100%  
đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện. Phong trào này đã gặt hái được những thành 
quả hết sức to lớn, đóng góp nhiều ý tưởng, sáng kiến góp phần phát triển cho cơ quan 
đơn vị nói riêng và góp phần chung vào việc phát triển kinh tế - xã hội của Huyện nói 
chung. 

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đoàn, của thanh niên Việt Nam, Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh huyện Hồng Ngự từ khi thành lập đến nay, đã trải qua 13 kỳ Đại 
hội, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng bộ Huyện, sự phối hợp của chính quyền và 
đoàn thể nhân dân, Đoàn đã không ngừng phát triển lớn mạnh. Đến nay, Đoàn thanh 
niên huyện có 23 đơn vị xã, thị trấn Đoàn và Chi đoàn trực thuộc. Toàn huyện có 
khoảng 11.063 thanh niên (chiếm khoảng 9,2% dân số toàn huyện). Tổng số đội viên, 
thiếu niên nhi đồng là hơn 14.250 em, Đoàn viên có 2.626 người, Hội viên Hội LHTN 
Việt Nam có 3.504 người. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về triển 
khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã cụ thể hóa phong 
trào “Tuổi trẻ sáng tạo” thành cuộc vận động “Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi một ý 
tưởng, sáng kiến sáng tạo, giai đoạn 2018 – 2022” triển khai tới các cấp bộ Đoàn và 
ĐVTN. Tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn toàn huyện đẩy mạnh các hoạt động tuyên 
truyền sâu rộng phong trào và cuộc vận động, không ngừng phát huy phẩm chất sáng 
tạo của đoàn viên, thanh niên. Thông qua các buổi sinh hoạt của Đoàn, Hội, Đội; đăng 
tải các nội dung tuyên truyền, giới thiệu những mô hình điển hình, gương cá nhân, tập 
thể có ý tưởng, giải pháp sáng tạo trên các các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo 
… Đồng thời, định hướng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục tiêu, cách thức tham 
gia phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, 
học sinh đề xuất ý tưởng, sáng kiến sáng tạo và tích cực phối hợp với các tổ chức, cá 
nhân có những giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ để các ý tưởng, sáng kiến trở thành hiện thực, 
tiếp tục vận động thanh niên đóng góp ý tưởng vào Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh 
niên Việt Nam. Kết quả, ĐVTN toàn huyện đã đề xuất được hơn 3.500 ý tưởng, sáng 
kiến. Có nhiều ý tưởng sáng tạo của đoàn viên thanh niên đã được đưa vào ứng dụng 
trong thực tế như: mô hình “Gắn bảng tuyên truyền an toàn giao thông và tuyên truyền 
nông thôn mới bằng vỏ xe tái chế”; mô hình “hớt tóc miễn phí”; “Ngôi nhà nước uống 
– ngôi nhà 3 trong 1” mô hình thu gom rác thải nhựa gây quỹ mua nước uống cho 



người dân đặt tại các khu chợ, trên các tuyến đường có nhiều người qua lại; mô hình 
“Gửi tiết kiệm vì tương lại xanh”; mô hình “Tiếng loa thanh niên” – mô hình tuyên 
truyền bằng loa di động đã góp phần thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính 
sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương, thông tin về ANTT, ATXH, phòng chống 
tệ nạn xã hội kịp thời đến người dân; mô hình Shiper Áo xanh, Shiper Khăn quàng đỏ 
hổ trợ người dân mua như yếu phẩm, các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ vận chuyển, tiêu 
thụ rau, củ, quả cho người dân trong thời gian giản cách phòng chống dịch Covid – 
19… mang lại hiệu quả thiết thực, được địa phương và người dân ủng hộ. 

Dấu ấn phong trào sáng tạo của tuổi trẻ Hồng Ngự được ghi dấu đậm nét theo 
từng khối đối tượng thanh niên gắn với các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và hoạt 
động được tổ chức đoàn triển khai, cụ thể: 

 Thanh niên nông thôn sôi nổi tham gia hoạt động chuyển giao kiến thức, ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp. Xây dựng 
và phát triển phong trào “Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, chú 
trọng việc xây dựng các tổ hợp tác thanh niên. Đi đầu trong ứng dụng khoa học kỷ 
thuật (KHKT) vào sản xuất, ĐVTN nông thôn tích cực tham gia các lớp tập huấn 
chuyển giao KHKT nhằm tạo ra các mô hình kinh tế hiệu quả. Từ năm 2017 đến nay, 
tòan huyện đã phối hợp tổ chức 09 lớp tập huấn chuyển giao KHKT trong trồng trọt, 
chăn nuôi, thu hút 500 lượt ĐVTN nông thôn tham gia. Qua thực tế cho thấy, các mô 
hình được hộ gia đình thanh niên thực hiện hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, vươn lên 
làm giàu, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Tiêu biếu có các mô hình như: 
mô hình trồng cây dược liệu của thanh niên Huỳnh Bảo Kiên – Phú Thuận A – trồng 
cây đinh lăng, sâm bố chính cung cấp dược liệu cho thị trường và sử dụng trong ngâm 
ủ rượu thảo dược; mô hình trồng bưởi sạch, nước mắn chay Chú Cuội của thanh niên 
Võ Văn Lắm xã Long Thuận; mô hình nuôi cá chép giòn của thanh niên Nguyễn 
Trường Giang xã Thường Thới Hậu A; mô hình trồng rau thủy cảnh của thanh niên 
Nguyễn Văn Đủ xã Phú Thuận A; mô hình trồng dưa lưới theo công nghệ Israel của 
thanh niên Trần Thanh Tiền xã Long Thuận; mô hình câu lạc bộ “Cây kéo vàng” – hớt 
tóc miễn phí tại nhà cho người già neo đơn, người cao tuổi, người khuyết tật, người 
bệnh…  

Gắn với phong trào “3 trách nhiệm”, nhằm để thanh niên là cán bộ, công chức, 
viên chức phấn đấu, rèn luyện, phát huy vai trò, trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ 
chuyên môn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ năng động, 
sáng tạo, xung kích đi đầu trong các lĩnh vực công tác, đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, 
giải pháp góp phần cải cách hành chính, đảm nhận nghiên cứu các đề tài khoa học, các 
chuyên đề trong từng lĩnh vực, ngành nghề, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, 
tin học. Tiêu biểu mô hình “Ngày thứ 7 tinh nguyện”, “Ngày thứ 7 vì dân”  – hỗ trợ 
thủ tục hành chính tại nhà cho người dân; mô hình cấp đổi chứng minh nhân dân tại 
nhà cho người cao tuổi, người khuyết tật, người bệnh, người dân ở các khu vực cù lao 
đi lại khó khăn của Đoàn thanh niên Công an huyện; mô hình ứng dụng công nghệ số 
quét mã QR trong thực hiện thủ tục hành chính, trả kết quả; mô hình nghiên cứu đặc 
điểm của một số yếu tố nguy cơ tim mạch trên bệnh nhân đái tháo đường týp2 tại bệnh 
viện đa khoa huyện Hồng Ngự của Đoàn viên Trung tâm y tế huyện; câu lạc bộ ngoại 
ngữ tiếng Khơmer trao dồi khả năng giao tiếp của thanh niên khu vực biên giới với 
nước Campuchia… 



ĐVTN khối trường học có nhiều hoạt động như: sáng tạo đồ dùng dạy học, hỗ 
trợ học tập, tổ chức báo cáo chuyên đề, xây dựng mô hình học tập mới. Tiếp tục duy 
trì và thành lập mới các CLB học tập, CLB sở thích nâng cao năng lực nghiên cứu và 
thực hành nghề, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Theo đó, đoàn viên 
chi Đoàn giáo viên duy trì việc nâng cao khả năng tự học, tự trau dồi chuyên môn, đổi 
mới phương pháp dạy học phù hợp với yêu cầu mới. Nhiều giáo viên trẻ nhiệt tình 
hưởng ứng tham gia cuộc thi “Dạy học tích hợp theo chủ đề” và đạt các giải thưởng 
cấp huyện, cấp tỉnh như: đồng chí Đỗ Văn Nghiêm đạt viên phấn vàng cấp tỉnh môn 
tin học; Huỳnh Thanh  Thúy đạt viên phần vàng môn tiếng anh cấp tỉnh; Trương Minh 
Mẫn giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh… 

Một số giáo viên giỏi tham gia hướng dẫn và có học sinh đạt giải cao trong các 
cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng như: thanh niên Đặng Vũ Linh – trường 
TH Thường Phước 1A với các mô hình: tranh rơm (giải 3 cấp tỉnh), trái bầu ánh sáng 
và bảng sắc màu vui nhộn (giải khuyến khích cấp tỉnh) tận dụng từ những những liệu 
tái chế và phụ phẩm thừa trong nông nghiệp; Phạm Thị Tú Trinh có học sinh đạt giải 3 
và giải khuyến khích cấp Huyện, cấp tỉnh môn lịch sử; Huỳnh Thị Ngọc Nương có học 
đạt giải nhì cấp Tỉnh môn sinh học. 

Nhiều học sinh nhiều tham gia các cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, 
sáng tạo khoa học kỷ thuật, khởi nghiệp đạt thành tích cao cấp huyện, tỉnh như tại cuộc 
thi sáng tạo khởi nghiệp 02 em Nguyễn Thùy Vân, Nguyễn Phuộc Duy với mô hình 
máy bóc vỏ tỏi tự động đạt giải ba cấp tỉnh; 02 em Nguyễn Lý Thảo Vy và Nguyễn 
Thảo Nhi với mô hình “Chè khoai dẻo” đạt giải khuyến khích cấp tỉnh; em Lê Ngọc 
Trinh trường THPT Hồng Ngự 3 đạt giải đặc biệt với mô hình “Dược phẩm trị nhức 
mỏi chứa Capsaicin từ quả ớt” …. 

Với những kết quả đạt được có thể khẳng định, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” 
đã tạo điều kiện để tuổi trẻ Hồng Ngự phát huy vai trò trách nhiệm, sự năng động, 
sáng tạo, bản lĩnh của mình để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương. Thông qua phong trào đã tạo môi trường thuận lợi khuyến 
khích đoàn viên, thanh thiếu nhi phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, góp phần tăng 
năng suất, chất lượng, hiệu quả trong học tập, công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh, 
từng bước khẳng định tài năng, sức sáng tạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh 
thần cống hiến vì sự phát triển của quê hương đất nước, vì tương lai tươi sáng của tuổi 
trẻ. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào tuổi trẻ sáng tạo thời gian 
qua còn tồn tại một số khó khăn như sau: 

- Thứ nhất, việc triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” chưa được triển khai 
đồng đều, có nơi phong trào phát triển rất mạnh, có nơi hầu như không có gì, chưa 
phát huy được mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên. Nhiều tổ chức đoàn 
vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của các phong trào đối với hoạt động và quá 
trình trưởng thành của đoàn viên, thanh niên. 

- Thứ hai, việc thực hiện phong trào này nhiều nơi vẫn còn mang nặng hình 
thức, chưa sâu sát, chưa quan tâm đến chất lượng của phong trào nên nhìn chung 
phong trào vẫn chưa phát huy hết được tiềm năng sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, 
thanh niên. 



- Thứ ba, Công tác giáo dục của Đoàn tuy rộng nhưng chưa sâu, chất lượng 
của nhiều đoàn viên chưa cao; việc đoàn kết, tập hợp thanh niên trên một số lĩnh vực 
chưa hiệu quả. Một bộ phận thanh thiếu niên còn có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình 
đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn 
hóa dân tộc. Trình độ học vấn của một bộ phận thanh niên, nhất là thanh niên nông 
thôn còn thấp; tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên vẫn gia tăng và 
diễn biến phức tạp. Đây là những vấn đề rất đáng lo ngại, làm giảm đi chất lượng tham 
gia các phong trào nói chung và phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” nói riêng. 

- Thứ tư, Công tác hỗ trợ khen thưởng nhằm phát huy sự sáng tạo còn chậm, 
chưa kịp thời, việc kêu gọi, đầu tư, hỗ trợ vốn để các sáng kiến đưa vào ứng dụng thực 
tế hầu như không có. Nên chưa thực sự mang tính khích lệ cho đoàn viên, thanh niên. 

Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả trong trào”Tuổi trẻ sáng tạo” 
tại địa phương 

- Thứ nhất, cần có sự triển khai đồng đều phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đến 
các đơn vị, tổ chức đoàn trong phạm vi toàn Tỉnh để phát huy được mạnh mẽ tiềm 
năng, sức sáng tạo của thanh niên trong toàn tỉnh. 

- Thứ hai, cần nhân rộng các điển hình, thông qua hệ thống báo chí và mạng 
xã hội là những phương thức triển khai nổi bật, hiệu quả. Khen thưởng, động viên kịp 
thời những sáng kiến hay, hiệu quả ứng dụng rộng rãi vào thực tế và cần có nguồn quỹ 
hỗ trợ cho các sáng kiến đưa vào nghiên cứu, ứng dụng thực tế. 

- Thứ ba, bên cạnh sự nỗ lực của mỗi đoàn viên, thanh niên để phong trào 
“Tuổi trẻ sáng tạo” phát huy hơn nữa trong thời gian tới cần nhân rộng mô hình các 
nhóm, Câu lạc bộ khoa học kỹ thuật trẻ ở các cơ sở, giúp cho đoàn viên, thanh niên 
phát huy được sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nghiên cứu đề tài khoa 
học, áp dụng và sáng tạo khoa học kỹ thuật trong sản xuất và đời sống để nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả./. 

 



 

TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP 
BCH ĐOÀN HUYỆN THÁP MƯỜI 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Tháp Mười, ngày     tháng 8 năm 2022                                                        
 

BÁO CÁO THAM LUẬN 
Vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng nông thôn mới 

------- 
Kính thưa:  - Đoàn Chủ tịch 

- Các vị đại biểu 
             - Quí khách dự. 

Được sự cho phép của Đại hội. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện đoàn Tháp 

Mười, tôi xin báo cáo tham luận về kết quả tham gia xây dựng nông thôn mới từ năm 

2017 đến nay và định hướng trong thời gian tới, như sau: 

Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong tham gia xây dựng Nông thôn mới 

và Đô thị văn minh góp phần cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân đưa huyện Tháp 

Mười đạt chuẩn Huyện Nông thôn mới. Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở 

Đoàn phối hợp với các ngành tập trung tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và 

nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò của người dân là chủ thể 

trong tham gia thực hiện các công trình phần việc như: xây dựng cầu, lộ nông thôn; 

xóa nhà tạm; ra quân vệ sinh môi trường và xây dụng cảnh quang môi trường, làm 

hàng rào, cổng ngõ, thắp sáng đường quê,... Qua đó, nhận thức của đoàn viên, hội viên 

và nhân dân được nâng lên hiểu rõ hơn quyền lợi, trách nhiệm của mình nên tích cực 

tham gia xây dựng nông thôn mới. 

Tùy theo nhiệm vụ Huyện ủy giao hằng năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ 

đạo các cơ sở Đoàn xây dựng thực hiện 13 mô hình tuyến đường “Sáng – xanh – sạch 

– an ninh” với chiều dài ít nhất 01km. Qua từng năm Ban Thường vụ Huyện đoàn yêu 

cầu các cơ sở Đoàn củng cố duy trì và làm thêm từ 700 - 1.000m mỗi truyến đường, 

kết quả thực hiện đến nay được 55km đường.  

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn thường xuyên 

ra quân thực hiện các hoạt động xây dựng nông thôn mới gắn với Ngày Chủ nhật 

xanh, Tháng thanh niên, hưởng ứng Tết trồng cây Mừng sinh nhật Bác, Chiến dịch 

Thanh niên tình nguyện hè, hoạt động Kỳ nghỉ hồng,… Ra quân xây dựng cảnh quan 

môi trường, thực hiện các mô hình thu gom xử lý rác, vận động làm hàng rào, cột cờ, 

treo ảnh Bác, thắp sáng đường quê, trồng hoa và cây xanh trến các tuyến đường liên xã 

và tuyến đường nội đồng, xử lý các điểm đen ô nhiễm, các điểm tập kết rác sai quy 

định, đào hố xử lý rác thải, thực hiện mô hình “Biến bãi rác thành vườn hoa”, “Vẽ bích 

họa hoa sen”, mô hình xử lý rác thải hộ gia đình,.... các hoạt đông đã góp phần hình 



thành ý thức tự quản, tự giác của đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong việc thực 

hiện bảo vệ môi trường. 

Nhờ đó, nhận thức của đoàn viên, thanh niên và nhân dân về xây dựng nông 

thôn mới đã có chuyển biến rõ rệt, đã trở thành phong trào rộng khắp trên địa bàn 

huyện. Đoàn viên, thanh niên và người dân ngày càng tin tưởng vào chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước; tích cực, chủ động, tự nguyện tham gia đóng góp mọi 

nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Kết quả, trong năm Ban Thường vụ Huyện 

đoàn đã phối hợp vận động các tổ chức thiện nguyện, các nhà hảo tâm trong và ngoài 

huyên động được gần 15 tỷ đồng (tiền mặt và giá trị vật chất quy ra tiền) cho xây dựng 

nông thôn mới; bê tông hóa 14,6 km đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường 

quê được 18,5 km; xây dựng nhà tình bạn, nhà nhân ái 27 căn; xây dựng 15 điểm vui 

chơi giải trí cho thiếu nhi và các hoạt động an sinh xã hội khác,... huy động hàng trăm 

ngày công lao động thực hiện các công trình công cộng. 

Trong công tác hỗ trợ thanh niên thoát nghèo Ban Thường vụ Huyện đã tiến 

hành chỉ đạo các đơn vị rà soát và đăng ký hỗ trợ hộ thanh niên là con hộ nghèo, cận 

nghèo, để tiến hành hỗ trợ dưới nhiều hình thức tư qua đó đã hỗ trợ được 26 hộ thanh 

niên thoát nghèo, phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực vận 

động thanh niên tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động 

qua đó vận đông được trên 600 thanh niên xuất cảnh, tư vấn cho trên 10.000 lượt thanh 

niên tham gia làm việc trong và ngoài tỉnh. Duy trì sinh hoạt của các Câu lạc bộ Thanh 

niên làm kinh tế cấp huyện, Duy trì 16 THT Thanh niên làm kinh tế với 167 thanh viên 

tham gia mang lại thu nhập từ 250.000đ – 350.000đ/ngày cho lao động. 

Qua đó, góp phần làm cho diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện ngày càng 

khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, thanh niên và người dân ngày 

được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm; môi trường nông thôn ngày được cải thiện. An 

ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững,... Năm 2019, huyện Tháp Mười 

được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới tại Quyết định 

số 1273/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2020, sớm hơn 01 năm so với Nghị quyết Đại 

hội đề ra. 

 

*Một số kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới: 

Một là, phải xác định người dân là đối tượng được hưởng lợi và là chủ thể trực 

tiếp. Do đó, cần phải tăng cường tuyên truyền, vận động để đoàn viên, thanh niên và 

nhân dân hiểu rõ, hiểu sâu về xây dựng nông thôn mới. 

Hai là, đa dạng hóa hình thức, phương thức tuyên truyền vận động theo 

phương châm “mưa dầm, thấm sâu”, “xuống tận ngõ, rõ tận nhà” để tuyên truyền, vận 



động, thực hiện theo phương châm: tiêu chí dễ thực hiện trước, tiêu chí khó thực hiện 

sau. 

Ba là, phong trào phải được phát động thường xuyên, liên tục; chú trọng công 

tác sơ, tổng kết, kịp thời nhân rộng mô hình hiệu quả, khen thưởng, biểu dương những 

tổ chức, cá nhân tiêu biểu tham gia xây dựng nông thôn mới. 

*Một số định hướng trọng tâm trong thời gian tới  

Tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục, 

có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Huyện nhà cũng như các cấp bộ 

Đoàn trong huyện tiếp tục nổ lực phấn đấu phải xây dựng huyện Tháp Mười đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao đến năm 2025. Để thực hiện mục tiêu trên, Ban Thường vụ 

Huyện đoàn phối hợp với các ngành tiếp tục phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên, 

thanh niên và người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, với một số định hướng như 

sau: 

Một là, tiếp tục xây dựng các kế hoạch chuyên đề, hướng dẫn các cơ sở Đoàn 

tổ chức tuyên truyền, vận động để đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân tích cực 

tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. 

Hai là, duy trì, nâng chất và nhân rộng mô hình mới, cách làm hay do các cơ 

sở Đoàn thực hiên, tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động các tổ chức, cá nhân, các 

nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài huyện, ủng hộ nhiều nguồn lực để 

thực hiện chính sách an sinh xã hội. 

Thứ ba là, tích cực hưởng ứng các phong trào, các mô hình do Trung ương và 

Tỉnh phát động. 

Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, quý khách dự luôn mạnh khoẻ, chúc 

Đại hội thành công tốt đẹp./. 

Xin trân trọng cám ơn! 

                                    BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN THÁP MƯỜI 



 
BÁO CÁO THAM LUẬN 

Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp và đổi mới sáng tạo 
 

 
Kính thưa: 

 
 

- Quí Lãnh đạo! 
- Quí đại biểu, quí khách dự! 

  

Được sự cho phép của Đoàn Chủ Tịch, tôi xin đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh huyện Tam Nông phát biểu tham luận về Công tác “Đồng hành với thanh niên 
trong khởi nghiệp, lập nghiệp và đổi mới sáng tạo”. 

Nhằm hỗ trợ cho Đoàn viên, thanh niên được tham gia khởi nghiệp theo hướng 
phát triển bền vững, tạo nguồn động lực, phát huy khả năng sáng tạo của Thanh niên 
địa phương để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, năng động trong lao động sản xuất, tính 
sẵn sàng, biết nghĩ, dám làm, biết tận dụng cơ hội để khởi nghiệp, làm giàu cho bản 
thân và gia đình, góp phần cùng địa phương thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 

Căn cứ Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ Tỉnh khóa X về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh đến 
năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh về Kế hoạch Khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020. 

Căn cứ Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của UBND 
tỉnh Đồng Tháp về việc Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 
2021 - 2025.  

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội 
Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ X; Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Tam Nông lần thứ 
X, nhiệm kỳ 2017 - 2022; 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện phối hợp UBND huyện, các ban ngành xây 
dựng và tổ chức triển khai thực hiện công tác “Đồng hành với thanh niên trong khởi 
nghiệp, lập nghiệp và đổi mới sáng tạo” 

Tập trung hướng dẫn cơ sở khảo sát các mô hình hỗ trợ Thanh niên phát triển 
kinh tế và ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp thực tế tại địa phương, đánh giá chất lượng 
hiệu quả các mô hình, nắm bắt nhu cầu việc làm đối với thanh niên có ý tưởng kinh 
doanh, gắn với mô hình khởi nghiệp. Qua đó, giới thiệu, nhân rộng các mô hình phát 
triển kinh tế phù hợp với thanh niên. Các ý tưởng kinh doanh, sản phẩm khởi nghiệp 
huyện Đoàn hướng dẫn hỗ trợ thực hiện các thủ tục, hồ sơ cấp phép kinh doanh, 
ATVSTP, bao bì, nhãn hiệu, Đăng ký OCOP, kết nối xúc tiến thương mại… Lồng 
ghép tổ chức các hoạt động Sinh hoạt CLB khởi nghiệp, tuyên truyền, vận động nâng 
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cao nhận thức, ý thức về phát triển kinh tế và khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho 
thanh niên. Thông qua sinh hoạt chi đoàn, chi hội. Cơ sở Đoàn khảo sát chọn các ý 
tưởng khởi nghiệp và sản phẩm để tham gia các cuộc thi khởi nghiệp do trung ương, 
tỉnh, huyện, BSA… tổ chức từ đó nhiều sản phẩm của thanh niên được doanh nghiệp, 
người tiêu dùng biết đến sử dụng và ký hợp tác kinh doanh. Tạo thêm động lực cho 
thanh niên có ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp có điều kiện để phát triển. 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện triển khai phong trào khởi nghiệp từ năm 2017 
đến nay, hàng năm huyện Đoàn, các xã, thị trấn đoàn sâu sát nắm bắt tình hình tư 
tưởng, đời sống việc làm của thanh niên ở địa phương. Qua đó từng bước tuyên truyền 
vận động thay đổi cách nghĩ, cách làm của các thanh niên, cùng tham gia phát triển 
kinh tế. Hỗ trợ và định hướng nuôi dưỡng các ý tưởng khởi nghiệp. Sau đó vận động 
các hộ hiện thực hóa ý tưởng và đăng ký tham gia khởi nghiệp. Đến cuối năm 2022 có 
263 sản phẩm tham gia khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Trong đó có 20 sản phẩm đạt 
OCOP 3 sao, 4 sao. Phối hợp với các ngành trong hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đạt 
được một số kết quả nổi bật như: 

- Tập trung công tác tuyên truyền, vận động, định hướng và hỗ trợ cho các sản 
phẩm, tạo điều kiện cho thanh niên trong huyện hiện thực hóa các ý tưởng, phát huy 
sáng tạo, tự tin, mạnh dạn tham gia khởi nghiệp. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền: 
thông qua các cuộc hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chi đoàn, qua kết nối nhóm zalo, 
facbook của đoàn và phối hợp với Trung tâm văn hóa thể thao - Truyền thanh huyện, 
trạm truyền thanh địa phương tuyên truyền về các chương trình, Đề án hỗ trợ khởi 
nghiệp nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, tạo động lực và thúc đẩy sự tự tin, tự 
lực vươn lên của đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp, hiện thực 
hóa các ý tưởng kinh doanh…đã triển khai được 245 cuộc với 13.050 lượt đoàn viên 
thanh thiếu nhi tham gia.  

- Để giới thiệu, quảng bá, kết nối các sản phẩm khởi nghiệp tìm kiếm thị trường 
và đưa sản phẩm đến nhiều khách hàng, Huyện Đoàn hỗ trợ các sản phẩm của thanh 
niên tham gia các sàn thương mại điện tử, giới thiệu sản phẩm trên các trang web, 
facebook, zalo, liên kế với các công ty như color man food, Công ty Hương sen Việt... 
tham gia các phiên chợ nông nghiệp xanh tại Thành phố Cao Lãnh, Phiên chợ xanh do 
BSA tổ chức, phiên chợ xúc tiến thương mại tại tỉnh Đồng Tháp, Hội chợ ở Bến Tre, 
Cần Thơ, Kiên Giang, Vĩnh Long.v.v... 

- Để kết nối các sản phẩm khởi nghiệp trong huyện, có điều kiện giao lưu, học 
hỏi, chia sẽ cách làm hay, sáng tạo, tạo ra sản phẩm đẹp, chất lượng, Huyện Đoàn 
thành lập Câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế cấp huyện với 24 thành viên, và 12/12 xã, 
thị trấn đoàn điều có CLB thanh niên làm kinh tế. CLB hàng quí sinh hoạt 1 lần. Tại 
các lần sinh hoạt các thành viên được trao đổi chia sẽ các kiến thức về sản phẩm chất 
lượng, cách tiếp cận thị trường, mẫu mã sản phẩm, đồng thời các Thanh niên được 
Phòng kinh tế - hạ tầng huyện, phòng tài chính và kế hoạch huyện thông tin về các 
chính sách, các chương trình khuyến khích các dự án khởi nghiệp tại huyện huyện và 
tỉnh Đồng Tháp. 



- Huyện Đoàn tạo điều kiện và hướng dẫn các xã, thị trấn đoàn định hướng và 
giúp các sản phẩm nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp qua đó đăng ký các lớp 
tập huấn trực tuyến phù hợp với tình hình và điều kiện dịch bệnh. Kết quả có 115 lượt 
thanh niên tham gia tập huấn các lớp: khoá đào tạo “lập kế hoạch đảm bảo kinh doanh 
liên tục”, khoá đào tạo “sáng tạo nội dung - thu hút khách hàng, khoá đào tạo “Quản lý 
Facbook hiệu quả - Chìa khoá thúc đẩy kinh doanh”… 

- Tổ chức 04 cuộc thi tuyên truyền cấp huyện thu hút hơn 286 ý tưởng, dự án 
tham gia dự thi sáng tạo khởi nghiệp. Để tạo điều kiện cho các sản phẩm khởi nghiệp 
học hỏi và có thêm kỹ năng giao tiếp, nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi tư duy 
trong sản xuất, được ban giám khảo - mentor góp ý, tư vấn cho dự án, ý tưởng sản 
phẩm, thông qua cuộc thi truyền thông dự án của mình. Huyện Đoàn hỗ trợ các sản 
phẩm khởi nghiệp tham gia các cuộc thi do Trung ương, khu vực ĐBSCL, Tỉnh  tổ 
chức, điển hình như: Mô hình “Tổ hợp tác Dưa Kiệu” của bạn Trần Minh Tân xã Phú 
Hiệp đạt giải ba cấp Trung ương đoàn (BSA);  Mô hình “Mật ong hương tràm|” của 
bạn Trần Thành Long xã Tân Công Sính đạt giải ba tỉnh Đồng Tháp, giải khuyến 
khích cấp Trung ương đoàn (BSA), mô hình Phun thuốc bằng máy bay không người 
lái của bạn Lâm trọng Nghĩa, thị trấn Tràm Chim đạt giải nhất tỉnh Đồng Tháp và giải 
ba khu vực ĐBSCL; Mô hình du lịch Việt Mekong Famstay của bạn Hồ Ngọc Trâm, 
thị trấn Tràm Chim đạt giải nhì cấp tỉnh đoàn, giải ba cấp khu vực ĐBSCL, giải 
khuyến khích cấp Trung ương đoàn (BSA); Mô hình “ Khô cá đồng thiên nhiên” của 
bạn Phan Văn Chao, xã Hòa Bình đạt giải ba cấp tỉnh đoàn tổ chức… 

-  Hỗ trợ đăng ký giấy phép kinh doanh cho 27 sản phẩm khởi nghiệp. Cấp giấy 
chứng nhận kiến thức ATVSTP; Cấp giấy chứng nhận ATVSTP và công bố sản phẩm 
cho 20 sản phẩm khởi nghiệp. 

- Hỗ trợ có 20 sản phẩm OCOP được Tỉnh công nhận đạt từ 3 sao, 4 sao và 12 
sản phẩm đạt công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Có 01 sản phẩm khởi nghiệp được 
thành lập lên Công ty TNHHMTV Ba Tre – các sản phẩm từ sen, xã Phú Cường.  

- Nhằm giúp các Dự án khởi nghiệp có nguồn vốn mở rộng cơ sở sản xuất kinh 
doanh, Huyện Đoàn hỗ trợ giới thiệu vay vốn cho 14 dự án, mô hình với số tiền trên 1 
tỷ 800 triệu đồng. 

 - Phối hợp với Phòng kinh tế - Hạ tầng hướng dẫn hỗ trợ cho các  sản phẩm 
khởi nghiệp được hỗ trợ các thiết bị công nghệ như: Máy nghiền bột mịn (sữa bột), 
Máy rang hạt sen, Máy trộn với kinh phí 150.000.000đ (trong đó được hỗ trợ 
75.000.000đ, cơ sở đối ứng 75.000.000đ). Hỗ trợ 01 Máy sấy lạnh; 01 máy định lượng 
đóng gói, tổng kinh phí 330.000.000đ (trong đó được hỗ trợ 165.000.000đ, cơ sở đối 
ứng 165.000.000đ) cho Công ty TNHHMTV Ba Tre; Hỗ trợ 01 máy dây truyền cô đặc 
mật ong, tổng kinh phí 294.000.000đ (trong đó được hỗ trợ 147.000.000đ, cơ sở đối 
ứng 147.000.000đ) cho Cơ sở sản xuất mật ong Hút Dẻo; Đồng thời được Sở công 
thương tỉnh hỗ trợ thành lập cửa hàng nông sản an toàn, kinh phí 30.000.000đ và hỗ 
trợ in ấn bao bì sản phẩm, kinh phí 15.000.000đ. 02 máy định hình cơm cháy trị giá 02 
máy 71.000.000đ (trong đó được hỗ trợ 34.000.000đ, còn lại cơ sở đối ứng). 

Kính thưa quý Đại biểu! 



Đạt được kết quả nêu trên trong quá trình thực hiện có những thuận lợi và khó 
khăn như sau: 

* Thuận  lợi  

- Được sự quan tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy, Tỉnh Đoàn, cấp ủy, chính 
quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ từ các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội từ 
huyện đến cơ sở. 

- Các cơ sở Đoàn đã phát huy vai trò, trách nhiệm; định hướng hoạt động xác 
tình hình thực tế, đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu của Đoàn viên; hỗ trợ, hướng dẫn cho 
những Đoàn viên có ý tưởng và sản phẩm khởi nghiệp, kịp thời hỗ trợ cơ sở tháo gỡ 
một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động. 

- Từ các hoạt động hỗ trợ, nhiều thanh niên mạnh dạn, tự tin khởi nghiệp và 
khởi nghiệp sáng tạo ở các quy mô lớn hơn. Các hoạt động hỗ trợ của Đoàn đã nâng 
cao nhận thức cho Thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế, tạo động lực để thanh 
niên góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

- Các hộ đăng ký tham gia khởi nghiệp có tinh thần vượt khó, nhiệt huyết.  

* Khó khăn. 

- Một số thanh niên khởi nghiệp chưa dành thời gian tham gia tập huấn về khởi 
nghiệp hoặc tham dự các phiên hội chợ để quảng bá sản phẩm….  

- Sản phẩm đầu ra từ các mô hình còn gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ, 
chủ yếu bán trên thị trường tự do, không qua hợp đồng, liên kết với các đơn vị thu mua 
chuyên nghiệp. 

- Thanh niên còn thiếu kinh nghiệm trong quản lý kinh tế và kiến thức về thị 
trường...Các mô hình kinh tế của thanh niên còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa tương xứng 
với các tiềm năng thế mạnh của huyện.  

* Một số nhiệm vụ giải pháp: 
Một là, tích cực triển khai các chủ chương, chính sách, cơ chế của Trung ương, 

tỉnh, huyện; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp về phong 
trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và đổi mới sáng tạo; đồng thời có sự kiểm tra, 
giám sát chặt chẽ, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả thiết thực. 

Hai là, phối hợp với các cơ quan báo chí, Đài Truyền thanh - Truyền hình tỉnh 
và huyện xây dựng các phóng sự gương điển hình tiên tiến, về các mô hình hay, cách 
làm hiệu quả trong thanh niên, nhằm tuyên truyền, giới thiệu về kinh tế tập thể và các 
hình thức liên kết hợp tác trong phát triển kinh tế hợp tác xã, về chủ trương và các cơ 
chế, chính sách của huyện, tỉnh trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. 

Ba là, tham mưu, phối hợp tổ chức các diễn đàn trao đổi về các mô hình hay 
trong công tác Đoàn và phòng trào thanh, thiếu niên; đưa các nội dung phát triển kinh 
tế tập thể vào các buổi sinh hoạt đoàn - hội ở cơ sở; đồng thời, phát hiện, biểu dương, 
khen thưởng, tôn vinh kịp thời đối với các gương thanh niên khởi nghiệp, làm kinh tế 
giỏi. 

Bốn là, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn quy trình thành lập và tổ 
chức hoạt động của các mô hình hợp tác xã thanh niên, giúp tổ chức cơ sở đoàn và 
đoàn viên, thanh niên tham gia có hiệu quả vào phong trào xây dựng nông thôn mới tại 
địa phương. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ đoàn, đoàn viên đi tham quan các mô hình 



phát triển kinh tế điển hình của các hộ đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong và ngoài 
huyện. 

Năm là, cấp ủy và chính quyền huyện, xã tiếp tục quan tâm hỗ trợ hơn nữa về 
chủ trương, chính sách, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế 
thông qua các nguồn vốn vay ưu đãi, qua đó tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên 
cũng như các hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ các 
chính sách để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Cần có chính sách linh hoạt và 
trao cho thanh niên thêm nhiều cơ hội để tham gia mạnh mẽ hơn nữa vào phong trào 
thanh niên khởi nghiệp. 

Sáu là, các tổ chức tín dụng cần tạo điều kiện thuận lợi và có cơ chế linh hoạt về 
thủ tục vay vốn cho các hộ đoàn viên, thanh niên có mô hình phát triển kinh tế, mạnh 
dạng  tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay đúng nhu cầu và mục đích xử dụng mang lại 
hiệu quả. 

Nhân Đại Hội hôm nay xin kính chúc quý lãnh đạo, quý khách dự và quý đại 
biểu tham dự Đại Hội dồi dào sức khỏe, thành công trong công việc, hạnh phúc trong 
cuộc sống. Chúc Đại Hội thành công tốt đẹp! 

Trân trọng kính chào! 

   



 
 

                                     BÁO CÁO THAM LUẬN 
“Vai trò của tổ chức Đoàn trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”  

  

   Kính thưa: - Đoàn chủ tịch Đại hội; 

  - Quý lãnh đạo, quý khách dự;   

         - Quý đại biểu dự đại hội.   

                          ---------- 

Được sự cho phép của Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Huyện 
Tân Hồng, tôi xin báo cáo tham luận với nội dung “Vai trò của tổ chức Đoàn trong 
hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” như sau:  

  
Trong giai đoạn hiện nay, công tác Đoàn và phong trào thanh niên nói chung 

đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tổ 
chức hoạt động đoàn, một trong những khó khăn lớn nhất chính là vấn đề lao động, 
việc làm, thu nhập. Tình trạng đoàn viên thanh niên rời quê hương đi làm ăn xa ngày 
càng trở nên phổ biến; chính sách, cơ chế giải quyết nhu cầu khởi nghiệp, lập nghiệp 
chưa đáp ứng nhu cầu của đoàn viên thanh niên dẫn đến việc thu hút, tập hợp thanh 
niên là trở ngại khá lớn. 

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Tân Hồng, tỉnh 
Đồng Tháp đã luôn nỗ lực, trăn trở để tìm ra các giải pháp giải quyết khó khăn trong 
công tác tập hợp đoàn viên thanh niên, “Đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp 
lập nghiệp”. Thi đua khởi nghiệp, lập nghiệp phát triển kinh tế gia đình đã trở thành 
phong trào sôi nổi, mạnh mẽ. Đối với huyện Tân Hồng được sự quan tâm của Đảng 
bộ, chính quyền địa phương, huyện đã định hướng cho tuổi trẻ về nghề nghiệp, khởi 
nghiệp, lập nghiệp qua việc khuyến khích đoàn viên thanh niên mạnh dạn thực hiện 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất 
kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao, chú trọng đến phát triển kinh tế dựa trên 
những lợi thế có sẵn tại địa phương gắn với mỗi xã một sản phẩm OCOP. 

 

Việc đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp đã tạo nhiều cơ 
hội cho đoàn viên thanh niên tiếp cận được chế độ chính sách, học hỏi được từ những 
mô hình hay có hiệu quả áp dụng vào thực tế. Từ chương trình đã xuất hiện nhiều tấm 
gương thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi, những tấm gương thanh niên năng động 
sáng tạo, dám nghĩ dám làm góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội và trong 
nhiệm kỳ đã hỗ trợ 45 mô hình thanh niên thực hiện các mô hình khởi nghiệp có hiệu 
quả như: Cơ sở sản xuất khô 3 khía của Chị Dương Thị Hồng Chuyên xã Tân Hộ Cơ, 
Mô hình Muối sấy Trường Giang xã Thông Bình, Mô hình nuôi thỏ thương phẩm tại 
xã Tân Công Chí, Mô hình trồng Nấm rơm sạch của Em Lê Hồ Thùy Linh xã Bình 
Phú, Mô hình trồng dưa lưới, dưa lê công nghệ cao trong nhà kính của bạn Huỳnh 

TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP 
BCH ĐOÀN HUYỆN TÂN HỒNG 

*** 
 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

   Tân Hồng, ngày 01 tháng 8 năm 2022 
 



Khắc Tùng tại xã Tân Công Chí.,…Bên cạnh đó, 100% xã, thị trấn duy trì các Tổ hợp 
tác trong thanh niên; tổ chức 10 diễn đàn khởi sự, lập nghiệp cho thu nhập từ vài trăm 
triệu đồng mỗi năm. Chương trình đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp 
thực sự phát huy được vai trò xung kích, tự chủ của thanh niên trong đầu tư phát triển 
kinh tế, nhiều sản phẩm nông nghiệp do thanh niên làm ra đã trở thành các mặt hàng 
có giá trị có tính cạnh tranh cao dần đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; đồng thời góp phần nâng cao đời sống vật chất 
tinh thần cho thanh niên, tạo điều kiện mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ 
chức Đoàn. Không những thế, chương trình đã góp phần cổ vũ, định hướng và hỗ trợ 
thanh niên vươn lên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, đã phát huy mạnh 
mẽ vai trò xung kích của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trong công tác tuyên 
truyền và thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tham gia chung tay xây 
dựng nông thôn mới. Với vai trò của tổ chức Đoàn ở cơ sở là phát hiện, đồng hành, 
định hướng, giúp đỡ, phát triển các phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên. 
Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện đã có những 
giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện “Đồng hành cùng với thanh niên khởi 
nghiệp, lập nghiệp” nhằm tạo điều kiện cho thanh niên làm giàu chính đáng trên mảnh 
đất quê hương mình.  

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã tích cực phối hợp với các cấp, các 
ngành thực hiện tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên. Đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước khởi 
nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh niên, đa dạng các hình thức tuyên truyền, giúp 
các bạn trẻ nâng cao kiến thức khoa học - kỹ thuật, tuyên truyền lồng ghép trong các 
buổi sinh hoạt Chi đoàn Câu lạc bộ Hội, Hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khởi sự lập 
nghiệp, tờ rơi, các trang mạng xã hội như Zalo, fabook… được 185 cuộc, có 3.205 
lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Hàng năm, phối hợp duy trì hoạt động tổ tư vấn 
giới thiệu việc làm, qua đó trong nhiệm kỳ đã tổ chức tư vấn, giới thiệu cho trên 
13.285 thanh niên tham gia tìm việc làm, tỷ lệ có việc làm trên 75%; đã vận động 313 
thanh niên tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện đã hỗ 
trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi như: Nguồn vốn khởi nghiệp của 
Tỉnh Đoàn; Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện vay vốn ủy thác cho 
thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương. Đến nay, có 9/9 xã, thị trấn ký hợp đồng 
ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với 66 tổ tiết kiệm và vay vốn, các dự án, 
vốn vay sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng mục đích, hỗ trợ tích cực cho thanh niên 
trên con đường lập nghiệp. Từ nguồn vốn vay ưu đãi tạo cơ hội  giúp đoàn viên, thanh 
niên phát triển sản xuất, phát huy nội lực, khai thác thế mạnh của địa phương để vươn 
lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Bên cạnh đó, để thực hiện tốt chương trình 
"Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, Đoàn Thanh niên đã chỉ đạo cơ sở 
Đoàn vận động đoàn viên thanh niên thành lập các câu lạc bộ: "Thanh niên làm kinh tế 
giỏi”, "Thanh niên khởi nghiệp”.  

 
Kính thưa đại hội! 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chương trình đồng hành với thanh niên 

trong khởi nghiệp, lập nghiệp vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: Các mô hình kinh 
tế của thanh niên còn manh mún, nhỏ lẻ; sản phẩm đầu ra từ các mô hình còn gặp 



nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ, chủ yếu bán trên thị trường tự do, không qua 
hợp đồng, liên kết với các đơn vị thu mua chuyên nghiệp; một số mô hình sản xuất tự 
phát, chưa chú trọng quy hoạch phát triển sản xuất; tư duy sản xuất theo lối truyền 
thống, bảo thủ thường hay làm theo, chưa mạnh dạng sáng tạo mô hình riêng của 
mình. Thiếu định hướng kinh doanh và con đường cũng như lộ trình phát triển rõ ràng 
cho mô hình của mình, nguồn vốn, quỹ... của tổ chức Đoàn để hỗ trợ thanh niên khởi 
nghiệp chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đoàn viên thanh niên.  

Nhằm tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ, “tiếp lửa” cho đoàn viên, thanh niên trên 
con đường khởi nghiệp, lập nghiệp. Trong thời gian tới, để làm tốt hơn nữa trong công 
tác này, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện đề ra một số bài học kinh 
nghiệm và giải pháp cụ thể như sau: 

- Thứ nhất, Cần chủ động nắm chắc các chủ trương, chính sách của Đảng và 
nhà nước về công tác hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp nhất là về vốn để 
kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho 
thanh niên trên địa bàn mạnh dạng khởi nghiệp, lập nghiệp.  

- Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giới thiệu cho thanh 
niên các mô hình khởi nghiệp hiệu quả phù hợp với địa bàn, phối hợp các ngành chức 
năng tổ chức các buổi nói chuyện, lớp tập huấn với các chuyên gia, doanh nhân, doanh 
nghiệp, tham quan các mô hình kinh tế để kịp thời trang bị, cung cấp các kỹ năng, kiến 
thức cần thiết cho thanh niên tham gia khởi nghiệp, lập nghiệp. 
  - Thứ ba, duy trì hoạt động các Tổ tư vấn giới thiệu việc làm, Câu lạc bộ vận 
động thanh niên tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, câu lạc bộ 
thanh niên làm kinh tế giỏi… để từ đó phát huy vai trò, nhiệm vụ của các Câu lạc bộ 
trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên nhất là trong việc giới thiệu thanh 
niên tham gia sàn giao dịch việc làm hàng tháng. 
 - Thứ tư, tổ chức Đoàn cần chủ động nắm bắt, hỗ trợ kịp thời các mô hình, các 
ý tưởng của thanh niên khi tham gia khởi nghiệp, lập nghiệp trên địa bàn đồng thời 
vận động, khuyến khích đoàn viên thanh niên có trình độ kiến thức về quê lập nghiệp 
bằng những sản phẩm của quê hương mình. 
 - Thứ năm, tăng cường công tác liên kết thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã 
kinh tế cho thanh niên, kết nối các các sản phẩm khởi nghiệp trên địa bàn và các cơ sở 
Đoàn khác để để tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm, định hướng từng bước nâng cao 
chất lượng sản phẩm. 
 - Thứ sáu, Tăng cường ứng dụng chuyển đổi số nhất là kinh tế số cho đoàn 
viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên sàn 
thương mại điện tử và các trang wed bán hàng online. 
 
 Kính thưa Đại hội! 
 Chương trình đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp của huyện 
từng bước phát triển rộng lớn, ngày càng nhiều mô hình kinh tế của thanh niên mang 
lại hiệu quả kinh tế cao, đây là một tính hiệu tích cực góp phần nâng cao thu nhập cho 
đoàn viên thanh niên, củng cố vị thế của thanh niên trong việc chung tay xây dựng quê 
hương ngày càng giàu đẹp. Với ý chí khát vọng vươn lên, một tinh thần nhiệt quyết, 
sáng tạo, không ngại khó, ngại thất bại của thanh niên, hy vọng rằng thời gian tới 
chương trình đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp của huyện Tân Hồng 
nói  riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công to 
lớn, có nhiều sản phẩm khởi nghiệp chất lượng và được biết đến trên nhiều thị trường. 



 
 Cuối lời, thay mặt BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tân Hồng xin kính 

chúc quý lãnh đạo, khách dự, quý đại biểu nhiều sức khỏe và thành công trên mọi lĩnh 
vực của đời sống xã hội. Chúc cho Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tỉnh 
Đồng Tháp, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp./. 

  
Xin chân thành cảm ơn và Trân trọng kính chào. 
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BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT 
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*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

 
Tp Cao Lãnh, ngày 03 tháng 8 năm 2022 
 

BÁO CÁO THAM LUẬN 
Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong định hướng, tổ chức 

hoạt động Câu lạc bộ - Dự án trong học sinh THPT” 
-------------- 

 

Câu lạc bộ - Đội - Nhóm (gọi tắt là CLB) sở thích của học sinh trong các trường học là 
một khái niệm đang được quan tâm. Hầu hết các trường phổ thông đều có các CLB các môn 
học, CLB thể dục thể thao... để tạo sân chơi cho học sinh tham gia và phát huy năng khiếu và 
đam mê của mình. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, hiệu quả hoạt 
động của các CLB sở thích của học sinh còn chưa cao, các CLB chưa thu hút được sự nhiều 
quan tâm của học sinh. Có một thực tế ở nhiều nơi, hoạt động CLB thường do giáo viên hoặc 
Đoàn – Hội chủ trì tập hợp học sinh, tổ chức sinh hoạt, việc triệu tập thành viên tham dự đôi 
khi mang tính ép buộc… Việc đưa quyền tự chủ, quyết định các vấn đề của CLB về cho học 
sinh giúp đa dạng hóa các lĩnh vực CLB, tăng cường tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách 
nhiệm và kỹ năng tổ chức cho học sinh. 

Ngoài ra, trong những năm gần đây, khái niệm “làm dự án” đã không còn quá xa lạ 
với các bạn trẻ trên cả nước. Dự án (project) được định nghĩa là dự án là một chuỗi các hoạt 
động với mục đích mang đến những thay đổi cụ thể, rõ ràng trong một khoảng thời gian cụ 
thể bằng một nguồn lực (ngân sách, con người) xác định. Làm việc trong dự án là môi trường 
để học sinh trao dồi các năng lực như làm việc cộng tác, tư duy phản biện, giao tiếp, trình 
bày, giải quyết vẫn đề, lãnh đạo… Hơn thế nữa, học tập qua dự án (Project based learning) 
đang là xu hướng học tập mới được quan tâm và đề cập trực tiếp trong chương trình giáo dục phổ 
thông mới 2018. 

Hai khái niệm trên trong thực tế hoạt động tại trường phổ thông có không ít điểm 
tương đồng. Từ kết quả xây dựng hệ thống Câu lạc bộ do học sinh làm chủ từ năm học 2017-
2018 và bước đầu thí điểm mô hình nhóm Dự án từ năm học 2020-2021 đến nay, Đoàn 
trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu xin phép chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn. 

1. Nội dung thực hiện 
- Tổ chức nhiều CLB – Đội – Nhóm trên đa dạng các lĩnh vực, giao quyền lập kế 

hoạch, điều hành, tổ chức hoạt động cho học sinh. 
- Xây dựng cơ chế quản lý, kiểm soát, đánh giá hoạt động của các CLB, dự án. 
- Phối hợp cùng các tổ chuyên môn và các tổ chức ngoài nhà trường để huy động 

nguồn lực cố vấn cho các CLB, dự án học sinh. 
- Tạo cơ chế khuyến khích học sinh tham gia hoạt động CLB song song với việc duy 

trì chất lượng sinh hoạt của CLB; khuyến khích học sinh tham gia các nhóm dự án song song 
với việc kiểm tra chất lượng sản phẩm dự án,. 

2. Phương thức thực hiện 
2.1. Đối với Câu lạc bộ  



- Biên soạn và ban hành quy chế thành lập hoạt động CLB – Đội – Nhóm. Giao quyền 
chủ nhiệm CLB cho học sinh dưới sự cố vấn của giáo viên. Thống nhất quy tắc báo cáo hoạt 
động, điểm danh thành viên. Đưa tiêu chí tham gia CLB – Đội – Nhóm thành tiêu chí bắt 
buộc trong hệ thống điểm hoạt động, làm căn cứ để xét học bổng và các danh hiệu thi đua 
mỗi học kỳ. 

- Tổ chức Hội nghị CLB - Đội – Nhóm (kết hợp với Đại hội Hội LHTN hằng năm) để 
nhìn lại hoạt động CLB trong các năm học trước, định hướng hoạt động sắp tới, thảo luận, 
góp ý và thông qua, sửa đổi, bổ sung quy chế CLB.   

- Tổ chức Ngày hội Câu lạc bộ vào đầu năm học để học sinh toàn trường chọn được 
CLB mà mình yêu thích. Thành lập mới nhiều CLB đảm bảo trải rộng trên nhiều lĩnh vực 
như học thuật, khoa học, văn nghệ, thể thao, hoạt động xã hội… để học sinh có nhiều sự lựa 
chọn. Đồng thời cho phép thành lập mới theo nguyện vọng của các nhóm học sinh theo quy 
trình được hướng dẫn. 

- Thành lập Ủy ban Hội LHTN Việt Nam mở rộng, còn gọi là Hội học sinh bao gồm 
đại diện quản lý của tất cả CLB – Đội – Nhóm, duy trì thông tin thường xuyên trên nhóm 
facebook. Mạnh dạn giải thể những CLB hoạt động kém hiệu quả. 

2.2. Đối với Dự án 
- Tiếp nối thành công của mô hình CLB do học sinh tự quản lý, Đoàn trường đặt ra 

mục tiêu mới cho hoạt động của các CLB là “dự án”. Mỗi CLB được khuyến khích tạo ra dự 
án mỗi học kỳ, sản phẩm dự án của CLB có thể là một sự kiện, giải đấu, bộ ảnh, chuỗi bài 
viết… Như vậy, CLB trở thành cái nôi của các dự án trong trường. 

- Trên nền tảng hệ thống điểm hoạt động đã triểng khai tại trường, Đoàn trường bổ 
sung mục điểm dự án vào chung mục điểm câu lạc bộ. Nghĩa nếu trước đây, mỗi học sinh cần 
tham gia ít nhất 01 câu lạc bộ thì giờ đây có thể tích luỹ điểm khi tham gia dự án. Điều này 
mở ra nhiều lựa chọn về hoạt động ngoại khoá cho học sinh, đồng thời cũng khuyến khích 
học sinh tham gia các nhóm dự án. 

- Phối hợp cùng tổ chuyên môn khuyến khích các dự án học tập ở các bộ môn do giáo 
viên bộ môn đó hướng dẫn cho nhóm học sinh hoặc cho cả lớp. Khuyến khích giáo viên chủ 
nhiệm hướng dẫn học sinh lớp mình thực hiện dự án. 

- Đoàn trường chủ động, cởi mở trong việc kết nối với các đối tác bên ngoài trường ở 
nhiều lĩnh vực để tiếp nhận các nguồn lực cho dự án học sinh.  

3. Nguồn lực thực hiện 
- CLB, nhóm dự án được thành lập và hoạt động dựa trên nguyên tắc tự chủ, tự 

nguyện và độc lập về tài chính. CLB được tổ chức các hoạt động gây quỹ thông qua các hình 
thức như: vận động đóng góp từ thành viên, bán hàng trong các hoạt động do CLB tổ chức, 
vận động tài trợ từ các cá nhân, tổ chức… Tương tự, một số dự án cũng  chủ động gây quỹ 
bằng thu phí từ thành viên, bán hàng hoặc vận động tài trợ. 

- Đoàn trường vận động ban đại diện CMHS của trường, Hội khuyến học trường và 
các nguồn tài trợ khác hỗ trợ một phần kinh phí ban đầu cho các CLB. 

- Một số dự án do các tổ chức đối tác tài trợ kinh phí như dự án “Dòng sông của sự 
sống” (bao gồm 10 dự án con, mỗi dự án được tài trợ từ 20 đến 50 triệu đồng), dự án 
E2UCATION được tài trợ 50 triệu đồng từ AVIVA Vietnam… Ngoài nguồn lực tài chính, 
các nguồn lực khác về con người, chuyên gia… được các tổ chức đối tác mang lại là rất lớn.  

4. Một số kết quả đạt được 



- Thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả trên 30 CLB – Đội – Nhóm trên 04 lĩnh vực 
(theo sở thích, hoạt động xã hội, khoa học, thể thao). 

- Hầu hết các CLB đều sinh hoạt thường xuyên hằng tháng, riêng các CLB thể thao 
sinh hoạt hằng tuần, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Số học sinh tham gia CLB, dự án 
luôn chiếm trên 80% số học sinh toàn trường, bình quân mỗi học sinh tham gia 1 đến 2 CLB, 
dự án. 

- Nhiều nhóm dự án dự án được hình thành và có sản phẩm, chủ yếu thuộc các dạng 
như sau: 

+ Dự án do học sinh khởi xướng, giáo viên hướng dẫn hoặc CLB bảo trợ: Hương Tây 
Hồn Việt, Kính vạn niên (dự án về văn hoá), Studio of NQD (nhóm chụp ảnh), Behind 
the Diêu,… 
+ Dự án hình thành từ hoạt động của các câu lạc bộ như các giải đấu thể thao, các sự 
kiện giải trí, cuộc thi do CLB tổ chức… 
+ Dự án từ các đối tác bên ngoài nhà trường, học sinh là người tham gia: 
E2UCATION (dự án giáo dục hợp tác với trường chuyên Long An), Vietnam 3D 
(phối hợp cùng AIESEC), Dòng sông của sự sống (từ Hội đồng Anh khởi xướng)… 
+ Dự án của nhóm học sinh hoặc cả lớp do giáo viên bộ môn hoặc giáo viên chủ 
nhiệm hướng dẫn: lớp 10L với dự án xe đua, 11T1 với dự án bộ tài liệu ôn tập Tốt 
nghiệp, 10AV1 với dự án Ngẫm (một dự án về sức khoẻ tâm lý). 
- Thông qua hoạt động dự án sẽ kết nối được nhiều đối tác là các tổ chức phi lợi nhuận 

trong nước từ đó mở ra nhiều tiềm năng hợp tác trong tương lai. Cụ thể các đối tác hiện tại đã 
có kết nối với trường Nguyễn Quang Diêu bao gồm: Seed to Table (tổ chức nông nghiệp hữu 
cơ Nhật Bản), AIESEC Vietnam (tổ chức kết nối sinh viên quốc tế), PISE (trại hè kỹ năng 
thường niên), VinUni, STEAM for VN (đối tác về giáo dục STEM), dự án Sách và Hành 
động TP.HCM…  

5. Nhận định về triển vọng của mô hình 
- Mô hình CLB – Dự án mang tính hội nhập và đáp ứng xu hướng dạy học trải nghiệm 

sáng tạo của chương trình giáo dục mới, góp phần giáo dục toàn diện học sinh. Trong đó, 
hoạt động dự án tạo được sự linh động, bổ sung và giải quyết được vấn đề tồn tại của hoạt 
động CLB trong trường phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB, 
tạo thêm nhiều cơ hội hoạt động ngoại khoá cho học sinh. 

- Định hướng thành lập các CLB phù hợp với định hướng của chương trình công tác 
Đoàn và phong trào thanh niên trường học của TW Đoàn, yêu cầu thành lập các CLB học 
thuật, bắt buộc thành lập CLB Tiếng Anh, Tin học… 

- Định hướng nhóm dự án phù hợp với xu hướng dạy học trải nghiệm được khuyến 
khích trong chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.  

- Đây là mô hình đơn giản, dựa trên nguồn lực tự có của mỗi nơi, dễ dàng áp dụng và 
nhân rộng. Có tiềm năng kết nối tạo thành hệ sinh thái các CLB, dự án học sinh trong toàn 
tỉnh, tạo thêm cơ hội giao lưu, kết nối và phát triển các hoạt động.  

 



 
TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
BCH ĐOÀN HUYỆN CAO 

LÃNH 
 

*** Cao Lãnh, ngày 03 tháng 8 
năm 2022 

 
 

BÁO CÁO THAM LUẬN 
Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh  

----------- 
                              Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch; 
                                                 - Đại hội………………………………………… 

Hiện nay, toàn huyện Cao Lãnh có 18 Hội đồng Đội cấp xã, thị trấn và 45 liên 
Đội với 25.419 Đội viên trên tổng số 30.344 thiếu niên, nhi đồng. Trong những năm 
qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ phụ trách Đội TNTP 
Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Với tinh thần “Tất cả vì đàn 
em thân yêu”, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục lý 
tưởng, truyền thống, đạo đức, nếp sống cho thiếu niên nhi đồng. 

Các hoạt động có nhiều đổi mới về quy mô và chiều sâu, tiêu biểu là Cuộc vận 
động “Vì đàn em thân yêu”, chương trình “Thắp sáng ước mơ”, Chương trình “Tết sẻ 
chia – Xuân yêu thương”, “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”, chương trình “đồng hành cùng 
học sinh đến trường”… Hướng dẫn thiếu niên, nhi đồng thực hiện tốt phong trào 
“Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; đổi mới, linh hoạt phương 
thức trong triển khai các phong trào, chương trình, hoạt động Đội cho thiếu nhi phù 
hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19; đảm bảo cho các em được học tập, rèn luyện 
trong môi trường an toàn, chương trình “Rèn luyện Đội viên” sửa đổi; nâng cao hiệu 
quả phong trào “Vòng tay bè bạn”, “Kế hoạch nhỏ”… 

Công tác bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách 
và chỉ huy Đội ngày càng được tăng cường; phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo 
huyện tổ chức Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi, các lớp tập huấn huấn 
được tổ chức thường xuyên gắn với sinh hoạt CLB tổng phụ trách đội, các lớp tập 
huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Chỉ Huy Đội được Hội 
đồng Đội cấp cơ sở tổ chức hàng năm sau khi Đại hội Liên đội. Đoàn các cấp trong 
huyện đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể trong việc khai thác nguồn lực, 
xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi 
đồng, xây dựng Đội vững mạnh về tổ chức và nâng cao hiệu quả các phong trào. 

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được các cấp bộ Đoàn triển khai thực 
hiện hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế: mô hình “Khăn quàng đỏ làm việc nhỏ 
loại bỏ covy”, mô hình “Tủ sách cho em mùa covid”, “Địa chỉ yêu thương”, “đổi rác 
lấy quà”, “Hội chợ gây quỹ trao học bổng cho trẻ em nghèo, chia sẻ đồ dùng học tập, 
“Góc chia sẻ”, mô hình “CLB Tuổi 15” dành cho đội viên lớn…Vận động xây dựng 



ngôi nhà khăn quàng đỏ cho thiếu nhi khó khăn về nhà ở. Toàn huyện hiện có 27 điểm 
vui chơi giải trí cho thiếu nhi được các cấp bộ Đoàn xây dựng từ những vật liệu tái chế 
được lắp đặt tại các trường Tiểu học, THCS và trung tâm học tập cộng đồng tạo sân 
chơi lành mạnh bổ ích cho thiếu nhi. Các cấp bộ Đoàn thường xuyên phối hợp chi 
đoàn ngành, đơn vị kết nghĩa tổ chức các chương trình hỗ trợ thiếu nhi khó khăn: thăm 
hỏi và tặng quà, mở các lớp dạy kèm văn hoá miễn phí dịp hè, hỗ trợ học trực tuyến, 
phổ cập bơi dịp hè … 

Bên cạnh những kết quả đạt được từ công tác phụ trách, chỉ đạo hoạt động Đội 
TNTP Hồ Chí Minh, công tác chăm sóc giáo dục thiếu nhiên nhi đồng và xây dựng tổ 
chức Đội vẫn còn không ít khó khăn, thách thức như: Công tác Đội và phong trào 
thiếu nhi ở một số địa phương, đơn vị còn chưa thực sự được quan tâm chỉ đạo, công 
tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi và xây dựng Đội còn chưa tương xứng với yêu cầu 
đặt ra. 

Chất lượng hoạt động các Hội đồng Đội cấp xã, Liên đội chưa đồng đều, một số 
Liên đội vùng sâu còn gặp nhiều khó khăn; cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ cho hoạt 
động Đội còn thiếu thốn; chất lượng hoạt động Đội trên địa bàn dân cư chưa có nhiều 
đổi mới. Đội ngũ cán bộ Đoàn tham gia phụ trách công tác Đội thường xuyên biến 
động, nhiều giáo viên - Tổng phụ trách Đội phải làm công tác kiêm nhiệm, một số anh 
chị kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội còn hạn chế. Công tác thông tin, tuyên 
truyền về tổ chức và hoạt động Đội chưa được quan tâm đúng mức; Công tác đào tạo, 
bồi dưỡng, chuẩn hóa, thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ phụ trách 
thiếu nhi đã được quan tâm đầu tư, tuy nhiên chưa tương xứng nên hiệu quả công tác 
của một số giáo viên - Tổng phụ trách Đội chưa cao; Công tác phối hợp giữa gia đình, 
nhà trường, Đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong trong công tác 
bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng chưa cụ thể, thiếu đồng bộ, chặt chẽ 
nên hiệu quả còn hạn chế. 

 Nhằm đáp ứng được yêu cầu tình hình mới trong công tác Đội và phong trào 
thiếu nhi, với vai trò trách nhiệm của mình là phụ trách và chăm sóc, giáo dục thiếu 
niên, nhi đồng, trong thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong toàn huyện cần 
phải có sự đầu tư lâu dài, có chiều sâu, mang tính khoa học và thực tiễn, tập trung giải 
quyết các vấn đề cụ thể như sau: 

Thứ nhất, Nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong chỉ đạo, hướng dẫn, 
thực hiện công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc và giáo dục thiếu 
niên, nhi đồng. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục về nhiệm vụ của tổ 
chức Đoàn đối công tác Đội và phong trào thiếu nhi nhằm nâng cao nhận thức trong 
cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Khẳng định vai trò của tổ chức Đội trong sự phát triển 
của tổ chức Đoàn với phương châm chỉ đạo là “Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước 
một bước”. 

Thứ hai, Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu" trong toàn 
Đoàn, tập trung qua tâm vào một số nội dung chủ yếu như: Xây dựng đội ngũ phụ 



trách thiếu nhi đủ năng lực, nhiệt tình, tâm huyết, yêu trẻ; thường xuyên tập huấn nâng 
cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách thiếu nhi ở cơ sở; tiếp tục duy trì, 
đẩy mạnh và nhân rộng phong trào tình nguyện, vận động xã hội chăm sóc, giáo dục 
thiếu nhi, giúp đỡ trẻ em đặc biệt khó khăn và con em các gia đình chính sách, học 
sinh tại khu vực vùng sâu. 

Thứ ba, Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động Đội và 
phong trào thiếu nhi theo hướng gắn sinh hoạt, hoạt động của Đội và phong trào thiếu 
nhi với những vấn đề thiết thực đối với thiếu nhi trong nhà trường, trên địa bàn dân 
cư.  

Thứ tư, Đoàn Thanh niên chủ động và tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền cụ thể hóa các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước sát với nhu 
cầu thực tế của công tác thiếu niên, nhi đồng của địa phương. Đặc biệt là quan tâm 
thực hiện chế độ, chính sách cho Giáo viên – Tổng phụ trách Đội; đầu tư xây dựng cơ 
sở vật chất, trang thiết bị, các thiết chế văn hóa, học tập, vui chơi giải trí cho thiếu nhi. 
Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong việc chăm 
sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. 

Thứ năm, Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách Đội giỏi về kỹ 
năng, nghiệp vụ. Thông qua phong trào của Đoàn để phát hiện những đoàn viên tích 
cực, yêu thích trẻ, có khả năng tập hợp, có kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể để 
bồi dưỡng họ trở thành những cán bộ phụ trách Đội chuyên nghiệp tham gia công tác 
phụ trách Đội trên địa bàn dân cư, phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và đào tạo 
huyện, Ban Giám hiệu các trường để chỉ đạo, lựa chọn, bồi dưỡng giáo viên – Tổng 
phụ trách Đội đảm bảo tiêu chuẩn và yêu cầu đối với công tác Đội và phong trào thiếu 
nhi tại các trường học.  

Xây dựng Đội vững mạnh là xây dựng Đoàn trước một bước; vai trò phụ trách, 
dìu dắt của Đoàn đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh cần phải được quan tâm thường 
xuyên; công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng là nhiệm vụ quan trọng xuyên 
suốt. Vì vậy, tổ chức Đoàn các cấp, các đồng chí cán bộ Đoàn, Đội và những người 
làm công tác thiếu nhi cần phải đi sâu vào nghiên cứu, sáng tạo để tham mưu, triển 
khai những biện pháp hiệu quả góp phần xây dựng tổ chức Đội, phong trào thiếu nhi 
huyện Cao Lãnh ngày một vững mạnh và phát triển, tạo động lực, hành trang để đội 
viên, thiếu nhiên, nhi đồng huyện nhà được học tập, vui chơi, rèn luyện và trở thành 
những đoàn viên ưu tú, công dân có ích cho xã hội./ 

 



 
TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP 

BCH ĐOÀN HUYỆN THANH BÌNH 
*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Thanh Bình, ngày 03 tháng 8 năm 2022 
                

BÁO CÁO THAM LUẬN 
Về giải pháp đồng hành, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn 

trên địa bàn huyện Thanh Bình 
------------- 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch! 

Kính thưa Đại hội! 

Kính thưa quý lãnh đạo, quý khách dự, quý đại biểu! 

Được sự cho phép của Ban Tổ chức Đại hội, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh huyện Thanh Bình xin báo cáo tham luận về giải pháp đồng hành, hỗ trợ thiếu nhi có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

Kính thưa quý lãnh đạo, quý khách dự!  

Thiếu niên nhi đồng được coi là mầm non, là những chủ tương lai của đất nước và 
là thế hệ trẻ kế thừa sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Chính vì vậy, việc chăm lo, giáo 
dục và bồi dưỡng phát triển đối với thiếu nhiên nhi đồng là một trong những nội dung 
quan tâm hàng đầu của xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng của Đội thiếu niên tiền 
phong Hồ Chí Minh, xuất phát từ thực tiễn yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh 
thiếu nhi của địa phương, trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn trong Huyện và Hội đồng 
đội đã quan tâm, tập trung tổ chức các công trình, phần việc có trọng tâm, trọng điểm: 
triển khai tốt chương trình rèn luyện đoàn viên, tổ chức các hoạt động nhằm đồng hành, 
hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được trang bị kiến thức, kỹ năng, được 
hỗ trợ về vật chất, tinh thần, quan tâm nhận đỡ đầu thường xuyên cho trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn,... nhất là những trẻ em mồ côi (có người thân là cha, mẹ mất do covid-
19). 

         Kính thưa Đại hội!  

Toàn huyện Thanh Bình hiện có 39 Liên đội với tổng số 13.640 đội viên, nhi 
đồng. Để chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng, đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn 
trên địa bàn Huyện, BCH Huyện đoàn - Hội đồng Đội Huyện đã triển khai thực hiện 
nhiều mô hình thiết thực như: Thực hiện 109 công trình “Vì đàn em thân yêu”, nổi bậc 
như: ghế đá mang thông điệp; thư viện xanh, vườn ươm thảo dược, ngôi nhà khăn 
quàng đỏ….; phối hợp Hội khuyến học Huyện, các nhóm thiện nguyện tổ chức hỗ trợ 
học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đội viên vượt khó học giỏi, trao tặng xe 
đạp, quần áo, các dụng cụ học tập, tặng quà hoạt động “Vui tết trung thu”,… với số tiền 
khoảng 6,2 tỷ đồng; hỗ trợ lâu dài 155 đội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 46 
triệu đồng; thực hiện chương trình sóng và máy tính cho em trao tặng được 25 máy tính 
bảng và điện thoại; Bàn giao 05 “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho đội viên có hoàn cảnh 
khó khăn; Đặc biệt, triển khai hiệu quả chương trình: “Chia sẻ cùng em thơ - Chung tay 
vượt qua đại dịch”, mô hình “Người em của Đoàn”. Hiện tại trên địa bàn Huyện có 46 
thiếu nhi mồ côi do dịch covid -19; BCH Huyện đoàn đã vận động hỗ trợ lâu dài đến 
18 tuổi cho 23 bé (Trung ương đoàn hỗ trợ 16 bé; tỉnh đoàn 1 bé; BTV Huyện đoàn 



vận động MTQ  hỗ trợ 6 bé); phối hợp nhóm thiện nguyện Nhất Tâm tạo nhóm học trực 
tuyến ngoại ngữ và tư vấn tâm lý cho các bé mồ côi do covid và hỗ trợ học bổng lâu dài 
cho 05 bé, thời gian 12 tháng (500.000đồng/tháng); phối hợp ĐTN Công an Huyện hỗ trợ 
lâu dài cho 04 bé thời gian 12 tháng (500.000đồng/tháng); ĐTN Công an Huyện hỗ trợ 
lâu dài cho 01 bé thời gian 12 tháng (300.000đồng/tháng); đã trao tặng 03 góc học tập cho 
thiếu thi mồ côi do covid. Bên cạnh, vận động xe đạp, quần áo, sách vở, gạo, nhu yếu 
phẩm, sửa, bánh kẹo,...thường xuyên đến nhà thăm hỏi động viên gia đình 46 em. 

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện đoàn còn phát động cho thiếu nhi trên địa bàn 
Huyện tham gia các Chương trình do Hội đồng đội Tỉnh phát động như: “Khăn quàng 
đỏ làm việc nhỏ - loại bỏ cô vi”, Chương trình “Cùng con lớn khôn”; Chương trình “Lá 
thư tay - thay lời cảm ơn”, vẽ tranh cổ động tuyên truyền phòng chống dịch covid-19 và 
chào mừng Đại hội đoàn các cấp…. Cùng với đó, để đồng hành cùng các em học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội, 
Huyện đoàn và các cơ sở Đoàn trực thuộc, các đơn vị Đoàn trường đã tổ chức hoạt động 
“Tiếp sức đến trường” và chăm lo cho các em đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 
phối hợp nhiều hoạt động thăm hỏi, kết nối, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn. Các cơ sở Đoàn trực thuộc, các đơn vị Đoàn trường tham mưu cấp ủy, phối hợp 
với các đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương trao học bổng, hỗ trợ gạo, nhu yếu 
phẩm kịp thời cho học sinh,… với tổng kinh phí hơn 45 triệu đồng.  

Song song đó, nhằm đại diện tiếng nói, nguyện vọng cho thiếu nhi, năm 2022, Ban 
Chấp hành Huyện đoàn chỉ đạo Hội đồng Đội Huyện thành lập Câu lạc bộ tư vấn, trợ 
giúp và giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi huyện Thanh Bình gồm 15 thành viên. 
Thành viên Câu lạc bộ thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của thiếu nhi 
như: Tư vấn nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội; 
nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, mô hình hỗ trợ thiếu nhi; hỗ trợ và tư vấn của các 
chuyên gia trên các lĩnh vực luật pháp, tâm sinh lý, y tế, các cơ quan chức năng trong việc 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của trẻ em; bảo vệ trẻ em trước các vụ việc 
xâm hại quyền trẻ em được dư luận xã hội quan tâm theo yêu cầu của tổ chức Đoàn - Đội. 

Ngoài ra, công tác giáo dục truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong 
thiếu niên, nhi đồng cũng được các cơ sở Đoàn, Đội chú trọng thực hiện nhân dịp kỷ 
niệm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ngày thành lập Đội 
TNTP Hồ Chí Minh thông qua các chuyến về nguồn; đẩy mạnh tuyên truyền Luật Trẻ 
em và tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng tự bảo vệ, chống xâm hại, phòng, chống 
tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước, thực hiện quyền và bổn phận trẻ em thông 
qua các buổi tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng, chống xâm hại, đuối nước cho trẻ 
em. Trong nhiệm kỳ, phối hợp Phòng Lao động - Thương Binh & Xã hội Huyện tổ chức lắp đặt 26 
biển cảnh báo tuyên truyền phòng chống đuối nước ở trẻ em; tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật 
trẻ em và kiến thức về phồng chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em với trên 1.761 thí sinh. Bên 
cạnh, Hội đồng đội các xã, thị trấn tổ chức hơn 132 buổi sinh hoạt kỹ năng, sinh hoạt thiếu nhi trên địa 
bàn dân cư cho hơn 5.016 thiếu nhi, xây dựng 15 điểm vui chơi thiếu nhi tại các điểm trường Tiểu học 
trên địa bàn Huyện.  

Nhìn chung, thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực, hoạt động chăm lo, giáo 
dục thiếu niên, nhi đồng đặc biệt đồng hành, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của 
các cơ sở Đoàn trong huyện đã góp phần giúp các em vươn lên trong học tập, hình thành 
nhân cách và phát triển kỹ năng sống, động viên thiếu niên, nhi đồng phấn đấu, rèn luyện 
trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt và xứng đáng với Danh hiệu “Cháu ngoan Bác 



Hồ”. Đồng thời, đây là nguồn động viên cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp các em học sinh 
nghèo nỗ lực hơn nữa trong học tập. 

Để phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thiếu nhi có 
hoàn cảnh khó khăn thời gian tới, Ban Chấp hành Huyện đoàn Thanh Bình xin đề xuất 
một số giải pháp sau: 

Một là, Nêu cao trách nhiệm trong công tác thiếu nhi và phụ trách Đội Thiếu 
niên Tiền phong Hồ Chí Minh, coi xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước, 
nghiên cứu đổi mới các nội dung, phương thức tổ chức hoạt động thiếu nhi hấp dẫn, 
phù hợp với từng độ tuổi. 

Hai là, Chủ động phối hợp, rà soát, nắm bắt tình hình hoàn cảnh thiếu nhi có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện để kịp thời tham mưu, đề xuất hỗ trợ khi cần 
thiết. 

Ba là, Đẩy mạnh công tác vận động xã hội hóa các nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho 
các có hoàn cảnh khó khăn; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá 
nhân có thành tích tốt trong việc vận động, thực hiện và duy trì hiệu quả công tác đồng 
hành, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 

Bốn là, Tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng cho 
thiếu nhi những kỹ năng phòng, chống đuối nước, kỹ năng phòng, chống xâm hại, tự 
bảo vệ bản thân và bạn bè của mình. 

Năm là, Tiếp tục tổ chức nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh tạo điều kiện để các 
em được giải trí, giao lưu, học hỏi đồng thời thường xuyên động viên, kèm cập hỗ trợ 
các em trong học tập. 

Sáu là, tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả mô hình "Người em của Đoàn", 
tạo điều kiện hỗ trợ cho các em thiếu nhi được tiếp tục học tập, rèn luyện và nuôi 
dưỡng ước mơ của mình. 

Trên đây là báo cáo tham luận của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thanh 
Bình về giải pháp đồng hành, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 
Huyện.    

Cuối cùng xin kính chúc Quý Đại biểu, Quý khách dự được dồi dào sức khỏe, 
hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./. 

Xin trân trọng cám ơn! 

BCH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN THANH BÌNH 



 

TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP 
BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 

*** 
 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 
TP. Cao Lãnh, ngày 02 tháng 8 năm 2022 
 

THAM LUẬN 
Phong trào liên kết, hỗ trợ giữa các giữa các tổ chức Đoàn  

trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp qua mô hình  
“Sử dụng dịch vụ nội Khối” 

--------- 
 

Kính thưa……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

Kính thưa Đại hội! 

Được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đoàn 
Khối các cơ quan Tỉnh tôi xin trình bày tham luận Phong trào liên kết, hỗ trợ giữa 
các giữa các tổ chức Đoàn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp qua mô hình 
“Sử dụng dịch vụ nội Khối”.    

Kính thưa Đại hội! 

Ngày 25/10/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng 
Tháp (nay là Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh) ban hành đề án số 02-ĐA/ĐUKDN về 
việc liên kết, hỗ trợ hoạt động giữa các đơn vị, doanh nghiệp; đề án được hình thành 
một phần trên cơ sở những kết quả bước đầu từ phong trào thanh niên doanh nghiệp 
với dịch vụ thương mại nội khối của Đoàn thanh niên khối Doanh nghiệp (nay là 
Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh) phát động năm 2015. Đây là một trong những nội dung 
quan trọng nhằm tạo sự liên kết, hợp tác giữa các đơn vị doanh nghiệp góp phần 
quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thương hiệu, tạo mối liên kết hợp tác, phát triển bền 
vững của các đơn vị, doanh nghiệp. 

Sử dụng dịch vụ nội Khối có thể hiểu là các cá nhân, tổ chức Đoàn trực thuộc 
Đoàn Khối sử dụng các dịch vụ, sản phẩm có sẵn tại các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp thuộc Khối như: nước uống, internet, bảo hiểm, nhà hàng, khách sạn, bưu 
phẩm, xăng dầu, in ấn, tín dụng… 

Hằng năm, hai đơn vị tổ chức Đoàn sẽ ngồi lại đánh giá kết quả đạt được, có 
con số cụ thể và tiến hành thảo luận và ký kết lại kế hoạch phối hợp trên tinh thần 
năm sau mức độ cao hơn năm trước. 

Kính thưa các đồng chí.  

Qua nhiều năm thực hiện mô hình, đã giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, 
lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm về sự liên kết, hỗ trợ giữa các doanh nghiệp, góp phần thực hiện tốt 
nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, xây dựng Đảng, xây 
dựng Đoàn vững mạnh. Đồng thời, thông qua liên kết, hỗ trợ hoạt động đã tạo môi 



trường kinh doanh thuận lợi hơn; giúp cho đơn vị, doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, 
thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, phục vụ 
khách hàng tốt hơn, tiết kiệm chi phí hoạt động, mở rộng kênh khai thác, phân phối 
sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh. Đặc biệt, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển ổn định và bền vững. Để đạt 
được những kết quả nêu trên, Đoàn Thanh niên chính là lực lượng nòng cốt, xung 
kích nhất với nhiều cách làm cụ thể, phù hợp với đặc thù trong việc liên kết, hỗ trợ 
giữa các đơn vị, doanh nghiệp. 

Kính thưa Đại hội! 

Mô hình “Sử dụng dịch vụ nội Khối” đã được Ban Thường vụ Đoàn Khối duy trì 
hàng năm với sự tham gia của nhiều cơ sở Đoàn trực thuộc, giá trị làm lợi cho doanh 
nghiệp hàng tỷ đồng/năm. Nhiều đơn vị thực hiện tốt đã góp phần xây dựng hình ảnh cán 
bộ Đoàn năng động, sáng tạo và hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ được giao, đặc biệt là 
loại hình tổ chức Đoàn trong Doanh nghiệp.  

Cùng với việc cụ thể hóa chủ trương trong công tác chuyển đổi số thì thanh 
toán không dùng tiền mặt là xu hướng tất yếu trong quá trình hội nhập hiện nay. Đặc 
biệt là trong giai đoạn cuộc các mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ. Chủ 
trương đã được Chính phủ cụ thể hóa bằng Nghị định số 101/2012/NĐ-CP năm 2012 
về thanh toán không dùng tiền mặt, Nghị định Số 80/2016/NĐ-CP năm 2016 về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101. Và gần đây nhất là Quyết định số: 
241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh 
thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện 
phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội. 

Như vậy, cùng với chủ trương của cấp ủy Đảng, các quy định của hệ thống văn 
bản quy phạm pháp luật, việc thực hiện Đề án liên kết, hỗ trợ giữa các đơn vị, doanh 
nghiệp với các chuyên đề như Thanh toán tiền điện, nước, dịch vụ qua ngân hàng là 
vừa “đúng” chủ trương của Đảng và Nhà nước, vừa “trúng” với nhu cầu của doanh 
nghiệp và khách hàng. Từ đó, tạo được lòng tin và sự ủng hộ của lãnh đạo doanh 
nghiệp với tổ chức Đoàn thể. 

Kính thưa Đại hội! 

Việc thực hiện mô hình “Sử dụng dịch vụ nội Khối” đã mang lại nhiều kết 
quả thiết thực. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đoàn Khối sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
các hoạt động truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của đoàn viên 
thanh niên trong việc sử dụng dịch vụ nội khối, xu hướng của việc áp dụng các ứng 
dụng vào đời sống hàng ngày, đồng thời mở rộng phạm vi của mô hình sang các đơn 
vị ngoại Khối góp phần phát triển mô hình và sự đồng tình, ủng hộ của cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp. 

Cuối cùng, thay mặt Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp 
tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Đại hội 
thành công tốt đẹp. 



 

BÁO CÁO THAM LUẬN 
Giải pháp xây dựng Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn 

---------- 
Kính thưa Đại hội !  

Được sự phân công của Ban thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp về việc tham luận 

cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 

2022-2027. Thay mặt Ban Chấp hành Xã đoàn Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười xin 

trình bày Báo cáo tham luận về Giải pháp xây dựng Chi đoàn đạt chuẩn trên địa bàn 

dân cư đạt chuẩn giai đoạn 2017-2022 đã đạt được kết quả cụ thể thời gian qua như 

sau: 

I - CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện đoàn Tháp Mười  về việc phát 

động phong trào thi đua xây dựng Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn hàng năm, 

Ban Thường vụ Xã  đoàn đã cụ thể hòa bằng nhiều kế hoạch hàng năm giai đoạn 2017-

2022 về việc phát động phong trào thi đua xây dựng Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt 

chuẩn. 

 Ban Thường vụ Xã đoàn chỉ đạo các Chi đoàn ấp rà soát và đăng ký thực hiện xây 

dựng Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn về Ban Thường vụ Xã qua từng năm. Hàng 

năm xã Đoàn đều đăng ký xây dựng 100% Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn và 

phải đạt 100% các tiêu chí trong chi đạt chuẩn. 

II - KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:  

Ban Thường vụ Xã đoàn xác định công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán 

bộ Đoàn là một nhiệm vụ quan trọng trong tình hình hiện nay. Tuyên truyền đoàn viên 

hiểu ý nghĩa của việc xây dựng Chi đoàn đạt chuẩn là thể hiện sự quyết tâm của các 

cấp bộ đoàn trong xã nhằm nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, 

nâng cao chất lượng chi đoàn, đoàn viên. Chi đoàn đạt chuẩn là chi đoàn có phương 

thức hoạt động đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, tạo được môi trường 

thuận lợi để đoàn viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.  

HUYỆN ĐOÀN THÁP MƯỜI 
BCH ĐOÀN XÃ ĐỐC BINH KIỀU 

*** 
 

     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
   
 Đốc Binh Kiều, ngày 01 tháng 8  năm 2022 



Công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ 

Đoàn được Ban Thưởng vụ Xã đoàn đặc biệt quan tâm, hàng năm đều có tổ chức cho 

các đồng chí Bí thư các Chi đoàn tham gia các lớp tập huấn cán bộ Đoàn – Hội, tập 

huấn kỷ năng, sinh hoạt các câu lạc bộ kỹ năng …, từ đó phát hiện ra những nhân tố 

mới, nổi bậc đào tạo, phát triển tạo nguổn cho xã. 

Bên cạnh đó, trên địa bàn xã có 01 câu lạc bộ Bí thư Chi đoàn định kỳ tổ chức 

sinh hoạt dưới nhiều hình thức nhằm mục đích trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ công 

tác Đoàn, kỷ năng, chia sẽ kinh nghiệm, tổ chức hoạt động VHVN, TDTT, ý tưởng 

khởi nghiêp lập nghiệp… 

Kết quả sau 05 năm triển khai thực hiện phong trào xây dựng chi đoàn trên địa 

bàn dân cư đạt chuẩn toàn xã có 05/05 đăng ký về thực hiện đạt chuẩn, đến năm 2021 

sau đợt kiểm tra giám sát cuối năm 2021 có 05/05 chi đoàn đạt các tiêu chí trong xây 

dựng chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn. 

III. NHỮNG HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN 

- Các đồng chí Bí thư tại chi đoàn dân cư do hoàn cảnh kinh tế gia đình thường 

xuyên có sự biến động; một số chi đoàn khuyết các chức danh trong ban chấp hành, bí 

thư, phó bí thư chi đoàn nhưng chưa kịp thời được kiện toàn, bổ sung để đảm bảo duy 

trì các hoạt động của chi đoàn. 

- Cơ chế, chính sách để hỗ trợ cho cán bộ chi đoàn khu dân cư hiện nay chưa 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện nay.  

IV- MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI:  

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt 

chuẩn trong thời gian tới, Ban Chấp hành Xã đoàn xin đề xuất một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng niềm tin, lý 

tưởng cách mạng, truyền thống của dân tộc, Đảng, Đoàn, để đội ngũ cán bộ Đoàn trong 

xã hiểu rõ mục đích ý nghĩa, nội dung của phong trào thi đua xây dựng Chi đoàn trên 

địa bàn dân cư đạt chuẩn. Tăng cường  

Thứ hai, Chỉ đạo cho các Chi đoàn duy trì họp lệ Chi đoàn theo đúng quy 

định, có rà soát phân nhóm nguyện vọng đoàn viên, thanh niên để tập hợp và sinh 

hoạt chi đoàn ngày càng hiệu quả hơn. 



Thứ ba, Thường xuyên tham mưu cho Cấp ủy đảng quan tâm tạo điều kiện về 

chủ trương, định hướng cho Chi đoàn trên địa bàn dân cư hoạt động phù hợp với điều 

kiện tình hình thực tế hiện nay. 

Thứ tư, Có đánh giá cán bộ, đảng viên trẻ cuối năm phải dựa vào việc tham gia 

sinh hoạt của các đoàn thể, để các đồng chí đảng viên trẻ thật sự là người nồng cốt 

trong các hoạt động phong trào hành động cách mạng của địa phương. 

Thứ 5, Thường xuyên tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban nhân đân xã tạo điều kiện 

hỗ trợ về kinh phí cho hoạt động Đoàn các cấp tại địa phương. Các ủy viên trong Ban 

thường vụ Xã đoàn phải thường xuyên đi xuống các ấp, hỗ trợ định hướng hoạt động 

và xây dựng từng tiêu chí Chi đoàn dân cư đạt chuẩn cho các Chi đoàn ấp thực hiện 

kịp thời. 

Thứ 6, Vận động đoàn viên thanh niên tham gia tốt các hoạt động của chi đoàn, 

thực hiện tốt nhiệm vụ của người đoàn viên, tham gia các mô hình phát triển kinh tế 

trong thanh niên nếu có điều kiện, tích cực, nhiệt tình trong các phong trào tình 

nguyện. 

Trên đây là Báo cáo tham luận về kết quả triển khai thực hiện các tiêu chí và 

một số giải pháp trong thực hiện xây dựng Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn giai 

đoạn 2017 – 2022 của Ban chấp hành Đoàn xã Đốc Binh Kiều./. 

Xin trân trọng kính chào. 

BCH ĐOÀN XÃ ĐỐC BINH KIỀU 



 
TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP 

BCH ĐOÀN HUYỆN LẤP VÒ 
*** 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 
Lấp Vò, ngày 02 tháng 8 năm 2022 

BÁO CÁO THAM LUẬN 
Giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh 

----------- 

Được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Thường vụ Huyện đoàn Lấp 
Vò xin báo cáo tham luận về “giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh” trên địa 
bàn huyện Lấp Vò trong thời gian qua.  

Kính thưa Đại hội !  

Với vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, việc xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh vững mạnh là nhiệm vụ then chốt của Đoàn. Trong thời gian qua, Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, 
chính quyền, sự phối hợp của các Ban, Ngành, tổ chức Chính trị - Xã hội. Công tác 
Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi huyện Lấp Vò nói chung và công tác xây dựng tổ 
chức Đoàn nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực và khởi sắc trên các mặt công tác. 
Các phong trào hành động cách mạng được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, thu hút 
đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn.  

Kính thưa Đại hội !  

Hiện tại, toàn Huyện có trên 5.000 đoàn viên; có 23 tổ chức cơ sở Đoàn; 12/13 Bí 
thư xã, thị trấn Đoàn có trình độ Trung cấp lý luận chính trị; có 05 đồng chí Phó Bí thư 
xã, thị trấn Đoàn đang học lớp Trung cấp lý luận chính trị; 08/13 Phó Bí thư xã, thị trấn 
Đoàn có trình độ chính trị sơ cấp; 13/13 Bí thư xã, thị trấn Đoàn và 12/13 Phó Bí thư xã, 
thị trấn Đoàn có trình độ Đại học  (01/13 đồng chí trình độ Trung cấp); hằng năm, 100% 
Đoàn xã, thị trấn có Kế hoạch và hình thức cụ thể thực hiện hiệu quả chủ trương Đoàn 
cơ sở 03 chủ động; 100% Đoàn xã, thị trấn thường xuyên củng cố Câu lạc bộ Bí thư 
chi đoàn, phối hợp Cụm Đoàn sinh hoạt hiệu quả nhân các hoạt động Tháng Thanh 
niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè,…; hàng năm, 100% đoàn viên đăng ký 
thực hiện Chương trình Rèn luyện Đoàn viên và được đánh giá theo quy định; chi 
đoàn thực hiện công tác đánh giá phân loại đoàn viên định kỳ; đặc biệt, làm tốt việc 
xây dựng địa chỉ kết nối đoàn viên thanh niên trên mạng xã hội như Zalo, 
Facebook,…Kết thúc nhiệm kỳ 2017 – 2022, toàn Huyện có 61/66 chi đoàn trên địa 
bàn dân cư đạt chuẩn theo quy định và 05 chi đoàn đạt 06/07 tiêu chí. 

Kính thưa quý đại biểu, quý khách dự! 

Chi đoàn là tế bào của tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, là đầu 
mối quan trọng để đoàn kết, tập hợp, giáo dục và triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt 
động tới thanh thiếu nhi. Việc xây dựng chi đoàn vững mạnh là giải pháp quan trọng 
để củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn. Vì vậy, Ban Thường vụ Huyện đoàn 
đã thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt 



động của chi đoàn; xây dựng và triển khai Hướng dẫn số 05-HD/ĐTN ngày 20/5/2019 
về việc nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai 
đoạn 2019 – 2022; chỉ đạo tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ 
động” và chi đoàn đạt chuẩn giai đoạn 2018 – 2022; chủ động xây dựng Kế hoạch 
294-KH/ĐTN ngày 16/3/2021 về việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và 
kiện toàn tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trên địa bàn huyện Lấp Vò, 
giai đoạn 2021 – 2025.  

Các nội dung, Kế hoạch được Ban Thường vụ Huyện đoàn triển khai đến các cơ 
sở Đoàn bằng văn bản và đánh giá tại Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào 
Thanh thiếu nhi huyện Lấp Vò hằng năm cũng như nhắc nhở tại các buổi họp báo, sơ 
kết định kỳ, hoặc tại các buổi kiểm tra, giám sát chuyên đề, thường xuyên. Qua triển 
khai, các cơ sở Đoàn đã có nhiều chuyển biến về nhận thức và hành động, đạt được 
những kết quả quan trọng trong công tác củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động. 
Các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh, an sinh 
xã hội được các cơ sở Đoàn trong toàn Huyện triển khai thực hiện có hiệu quả, góp 
phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Tuy nhiên, công tác xây dựng tổ chức Đoàn trên địa bàn Huyện cũng còn những 
khó khăn, hạn chế như: Phó Bí thư xã, thị trấn Đoàn ít được đào tạo trình độ Trung cấp 
lý luận chính trị; còn 05 chi đoàn ấp chưa đạt chuẩn theo quy định (đạt 06/07 tiêu chí); 
hoạt động của chi đoàn có lúc, có nơi còn yếu, chưa thu hút, tập hợp đông đảo thanh 
niên,… 

Để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thời gian tới Đoàn Thanh niên huyện 
Lấp Vò tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như: 

- Một là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với củng cố bộ 
máy tổ chức cơ sở Đoàn; tổ chức các phong trào phù hợp nguyện vọng thanh niên và 
tình hình thực tế địa phương; thường xuyên chỉ đạo và tham mưu, phối hợp trong củng 
cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn; định hướng, chỉ đạo các 
cơ sở Đoàn trong xây dựng Đoàn cơ sở 03 chủ động và chi đoàn đạt chuẩn theo quy 
định; củng cố, nâng cao chất lượng các Câu lạc bộ Bí thư chi đoàn; triển khai thực hiện 
hiệu quả Chương trình Rèn luyện Đoàn viên và đánh giá, phân loại theo quy định,… 

- Hai là, nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn, các tổ chức cơ sở Đoàn trên 
địa bàn dân cư.  

+ Đối với công tác cán bộ Đoàn: Phối hợp các cấp ủy địa phương, chuẩn hóa 
chức danh cán bộ Đoàn cơ sở về độ tuổi, trình độ, phẩm chất chính trị. Hàng năm, 
Huyện đoàn có hình thức bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ Đoàn 
cấp xã, thị trấn; ít nhất 01 lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ Bí thư chi đoàn phù hợp 
với tình hình, điều kiện thực tế; thường xuyên giám sát lịch làm việc tuần; gắn đánh 
giá năng lực cán bộ Đoàn với kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của 
đơn vị.  



+ Đối với cán bộ Chi đoàn: Chi đoàn ấp, khóm ưu tiên bố trí các đồng chí có 
hoàn cảnh kinh tế gia đình ổn định làm Bí thư chi đoàn; không bố trí đoàn viên đi làm 
ăn xa, thường xuyên không có mặt tại địa bàn làm Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn.Tập 
trung các giải pháp hỗ trợ đội ngũ Bí thư chi đoàn phát triển kinh tế như tiếp cận các 
nguồn vốn, mô hình hiệu quả hoặc giới thiệu việc làm phù hợp; củng cố, nâng cao chất 
lượng sinh hoạt Câu lạc bộ Bí thư Chi đoàn; tổ chức Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi nhằm 
tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa đội ngũ cán bộ đoàn trên địa bàn 
dân cư.  

+ Xây dựng Ban Chấp hành chi đoàn đủ về số lượng, vững về kỹ năng, nghiệp 
vụ, có lề lối tác phong làm việc nghiêm túc, chuẩn mực; có phẩm chất đạo đức tốt, gần 
gũi thanh niên và được tuổi trẻ tín nhiệm; thực hiện công tác Đoàn vụ đúng quy định, 
đảm bảo việc sinh hoạt, quản lý đoàn viên,…theo đúng quy định của Điều lệ Đoàn. 

- Ba là, tiếp tục làm tốt công tác phát triển, nâng cao chất lượng đoàn viên, chú 
trọng chất lượng đoàn viên đầu vào, không chạy theo số lượng mà hạ thấp tiêu chí xét 
kết nạp. 

- Bốn là, tăng cường phối hợp cấp ủy địa phương trong việc đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ Đoàn đảm bảo đạt chuẩn theo quy định về trình độ chuyên môn và lý luận chính 
trị. Phối hợp làm tốt công tác quy hoạch cán bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở.  

- Năm là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chính trị, bồi 
dưỡng lý tưởng, xây dựng niềm tin; tạo môi trường để đoàn viên được học tập, rèn 
luyện và hiểu rõ mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của Đoàn và nhiệm vụ của Đoàn viên. 
Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và những 
chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề có 
tác động tới thanh niên và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.  

- Sáu là, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở việc tổ chức sinh hoạt chi 
đoàn đảm bảo đúng quy định để quán triệt, phổ biến các nội dung chủ điểm, kịp thời 
nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên. 

 Trên đây là báo cáo tham luận về xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh của Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò.  

  

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN 
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BÁO CÁO THAM LUẬN 

Về phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của 

Đoàn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 

--------- 

 Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Lai Vung đã chỉ đạo hoàn 

thành tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thông qua việc làm tốt công tác 

kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở đoàn, chi đoàn trực thuộc. Theo đó, hàng năm, căn 

cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Ủy ban Kiểm tra Huyện 

Đoàn xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát định kỳ, chuyên đề. Cụ thể như: Kế hoạch 

kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm; kế hoạch kiểm tra 

công tác nhận ủy thác vốn ngân hàng chính sách xã hội theo quý hàng năm; chương 

trình kiểm tra giám sát trong nội dung Quyết định 217 của Bộ Chính trị; đồng thời kết 

hợp kiểm tra đột xuất hoạt động của các cơ sở Đoàn; kiểm tra sinh hoạt tại các chi 

Đoàn. 

Kết thúc các đợt kiểm tra, giám sát, đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, 

Ủy ban Kiểm tra Huyện Đoàn đều tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát trực tiếp  và kết 

quả kiểm tra, giám sát bằng văn bản, thông báo kết luận kiểm tra, giám sát gửi cấp ủy 

Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan có liên quan; đồng thời kiến nghị các cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ của Đoàn thanh niên các cấp. 

Hàng năm, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện Đoàn đã ban hành giao 

động khoản 03 kế hoạch kiểm tra, giám sát; tổ chức 01 đoàn kiểm tra trực tiếp toàn 

diện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đối với 12 xã, thị trấn Đoàn, 07 chi 

đoàn ngành trực thuộc Huyện Đoàn; tổ chức 01 cuộc giám sát theo Quyết định 217 của 

Bộ Chính trị đối với Đảng ủy các xã, thị trấn về công tác lãnh, chỉ đạo việc thực hiện 

công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi; định kỳ kiểm tra công tác nhận ủy thác 

vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội. Làm tốt công tác phối hợp với các Ban 



chuyên môn của Tỉnh Đoàn trong kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề đối với Ban 

Thường vụ Huyện Đoàn, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện. 

Công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua đã giúp các cấp bộ Đoàn, Ủy ban 

Kiểm tra từ huyện đến xã, thị trấn phát hiện, chấn chỉnh những vấn đề còn hạn chế, 

thiếu sót; biểu dương, nhân rộng các đơn vị làm tốt, hiệu quả; một số đơn vị đã có 

nhiều cố gắng phấn đấu vươn lên trong hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đoàn 

hàng năm, đạt các chỉ tiêu được giao. 

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được Ban Thường vụ Huyện Đoàn quan tâm 

chỉ đạo thực hiện từ cấp cơ sở. Tuy nhiên, trong thực tế thực hiện ở cơ sở còn gặp 

nhiều khó khăn, yêu cầu phải thay đổi nội dung, cách thức kiểm tra, giám sát cho phù 

hợp với hoạt động của Chi đoàn, đoàn viên thanh niên. 

Trên cơ sở đưa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thành nhiệm vụ thường xuyên, quan 

trọng, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã chỉ đạo làm tốt công tác hội họp đối với 

Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện Đoàn; tổ chức các hội nghị Ban 

Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện Đoàn mở rộng để có cơ sở đánh giá, xếp loại chi 

đoàn, cơ sở đoàn trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn năm. 

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, các cấp bộ Đoàn mà trực 

tiếp là Bí thư Đoàn Thanh niên các cấp cần có nhận thức đúng đắn hơn về vị trí,  vai 

trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao tinh thần trách nhiệm 

trong thực hiện công tác giám sát, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện 

nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đưa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thành nhiệm vụ chủ 

yếu, quan trọng trong thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo hoạt 

động của các cấp bộ đoàn. Đồng thời, đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát phải thực 

chất, nghiêm túc, trọng tâm, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm gắn với 

tháo gỡ và chia sẻ những khó khăn của cơ sở. 

Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát của Đoàn theo hướng tăng cường đi 

thực tế tại cơ sở, chú trọng việc khảo sát, nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến của đoàn 

viên, thanh niên và Nhân dân nhằm cung cấp cơ sở thực tiễn và minh chứng thuyết 

phục cho quá trình trao đổi, làm việc của các Đoàn công tác. Nghiên cứu ứng dụng 

một số hình thức kiểm tra mới như: Kiểm tra chéo giữa các cơ sở Đoàn, kiểm tra trực 

tuyến, kiểm tra theo cụm hoạt động, kiểm tra thông qua nhóm phản biện hoặc thông 

qua khảo sát thực tế. 



BÁO CÁO THAM LUẬN 
Công tác phối hợp vận động, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên  

vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật” 
 

 Công an tỉnh Đồng Tháp 
 

Đến với Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng 
Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 hôm nay, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc 
Công an Tỉnh. Tôi xin tham gia phát biểu tham luận với Chủ đề  “Công tác phối hợp 
vận động, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ 
vi phạm pháp luật”. 

Kính thưa các đồng chí! 

Qua thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 
trong thời gian qua cho thấy, tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật còn xảy ra 
nhiều và chiếm tỷ lệ tương đối cao trong tổng số vụ vi phạm pháp luật xảy ra; trong 
đó, tội phạm do thanh thiếu niên thực hiện chiếm trên 50% tổng số vụ và số đối 
tượng phạm tội. 

Việc giải quyết tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật luôn là vấn đề 
được toàn xã hội quan tâm. Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ban 
hành nhiều văn bản để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các ngành, tổ 
chức chính trị - xã hội cùng chung tay để giải quyết vấn đề này. Điển hình là: Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 03 ngày 19/8/2011 về tăng cường sự lãnh 
đạo của các cấp ủy đối với tình hình vi phạm pháp luật trong thanh niên, thiếu niên 
(đã tổ chức tổng kết 10 năm kết quả thực hiện) và Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành 
Kế hoạch số 124 ngày 01/6/2020 về phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật 
trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. 

Để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân 
Tỉnh về công tác phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Ngày 08/8/2021, 
Công an Tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh đã 
ký kết Kế hoạch liên ngành số 146 về phối hợp phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm 
pháp luật giai đoạn 2021 – 2025. 

Qua triển khai thực hiện đến nay, các đơn vị đã phối hợp đề ra nhiều giải pháp 
thiết thực, mang lại hiệu quả trong phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. 
Nổi bật là: Đã rà soát đưa vào diện quản lý 1.857 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật 
hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật; qua phối hợp cảm hóa, giáo dục đã giúp 573 em 
tiến bộ, chuyển biến tốt, nghề nghiệp ổn định, góp phần giảm đầu vào của tội phạm, ổn 
định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Tỉnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng 
công tác phối hợp vận động, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật 



hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, đáng quan tâm 
là: 

- Tỷ lệ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật 
qua cảm hóa, giáo dục tiến bộ còn thấp so với tổng số quản lý. 

- Công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục được quan tâm thực hiện, tuy nhiên 
chưa tác động mạnh mẽ, làm chuyển biến nhận thức, hành vi của các em. Các mô hình, 
câu lạc bộ, các tổ chức, đoàn thể chưa thu hút, tập hợp được đông đảo các em tham 
gia; trái lại, các hình thức giải trí không lành mạnh trên không gian mạng ngày càng 
nhiều, tác động mạnh mẽ đến ý thức, làm cho thanh niên sai lệch hành vi dẫn đến vi 
phạm pháp luật. 

- Nhiều thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trình độ học vấn thấp, không có việc 
làm, thu nhập không ổn định, lười biếng, thích hưởng thụ vật chất, sẵn sàng thực hiện 
hành vi phạm pháp để thoả mãn nhu cầu tiêu xài cá nhân. Các em thường trốn tránh, 
không có mặt tại địa phương; trong khi đó, gia đình ít quan tâm, bỏ mặc con em cho 
nhà trường, xã hội quản lý hoặc cưng chiều con quá mức nên không hợp tác với lực 
lượng chức năng trong quản lý, giáo dục. 

- Các ngành, tổ chức chính trị - xã hội còn ngại tiếp xúc, chưa tập trung tuyên 
truyền cá biệt vào những thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật cao. Cán bộ 
làm công tác cảm hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên vi phạm pháp luật còn hạn chế 
về kỹ năng truyền tải thông tin, khả năng tiếp cận, nắm bắt tâm lý để có biện pháp phù 
hợp giáo dục, cảm hóa thanh niên, thiếu niên. 

- Những mặt trái, hiện tượng tiêu cực của xã hội, tệ nạn cờ bạc, ma túy vẫn còn 
xảy ra, làm ảnh hưởng đến tâm lý, sai lệch hành vi, dẫn đến việc các em vi phạm pháp 
luật. 

Kính thưa các đồng chí! 

Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp vận động, cảm hóa, giáo dục thanh 
thiếu niên vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn 
Tỉnh, Tôi xin trao đổi tại Đại hội một số giải pháp sau: 

Thứ nhất: Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao 
trách nhiệm của các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng tình, ủng hộ Nhân dân 
trong công tác vận động, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Xem 
đây là một trong những công tác quan trọng, từ đó đề ra các Kế hoạch, giải pháp, mục 
tiêu, chỉ tiêu thực hiện cụ thể, giao chỉ tiêu thực hiện công tác này cho cấp cơ sở trực 
thuộc và đánh giá kết quả thực hiện hằng năm và đánh giá thi đua cuối năm đối với các 
đơn vị thực hiện tốt, chưa tốt. 

Thứ hai: Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch liên ngành số 146 ngày 08/8/2021 về 
phối hợp phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật giai đoạn 2021 – 2025; 
thường xuyên rà soát, bổ sung mới vào danh sách, phân loại số thanh thiếu niên vi 
phạm pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật để có biện pháp phối hợp cảm hóa 
giáo dục kịp thời, phù hợp với từng ngành. 



Thứ ba: Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời 
sống của nhân dân, dạy nghề, tạo việc làm, đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục 
phù hợp độ tuổi, giới tính, nâng cao trình độ học vấn, giáo dục đạo đức công dân trên 
cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; chăm lo đáp ứng nhu cầu 
vui chơi giải trí, đẩy mạnh các loại hình văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo sân 
chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên. 

Thứ tư: Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành 
pháp luật trong đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; tuyên truyền để 
nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giáo dục các em không vi 
phạm pháp luật, không tham gia tệ nạn xã hội. 

Thứ năm: Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực, trình độ cho lực lượng 
thực hiện công tác vận động, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật 
hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật. 

Thứ sáu: Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các tổ chức Đoàn cơ sở tổ 
chức nhiều hơn nữa những sân chơi, hoạt động phong trào, chương trình ý nghĩa có sự 
tham gia của các em thanh thiếu niên vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm pháp 
luật trong diện quản lý, thanh thiếu niên đang thực hiện cai nghiện ma túy, tái hòa 
nhập cộng đồng, để tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các em, xóa bỏ 
mặc cảm, hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, không vi phạm pháp luật. 

Thứ bảy: Lực lượng Công an tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tội 
phạm, tệ nạn xã hội, loại bỏ dần các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến vi phạm pháp 
luật, tạo môi trường lành mạnh để thanh thiếu niên phát triển. 

Kính thưa các đồng chí! 

Nhân Đại hội hôm nay, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Tỉnh, xin 
chân thành cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong thời 
gian qua đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong thực hiện công tác vận 
động, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm 
pháp luật. 

Rất mong trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các 
đồng chí để cùng nhau giải quyết tốt vấn đề thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, góp 
phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Tỉnh. 

Cuối cùng, tôi xin kính chúc tất cả các đồng chí dự Đại hội mạnh khỏe, 
chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

Xin cảm ơn tất cả các đồng chí! 



 
ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP 

THÀNH ỦY CAO LÃNH 
***  

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

TP. Cao Lãnh, ngày 03 tháng 8 năm 2022 

 
BÁO CÁO THAM LUẬN 

Vai trò cấp ủy trong lãnh đạo, tạo điều kiện  
cho tổ chức Đoàn tham gia xây dựng đô thị văn minh 

----- 
 

Thành phố Cao Lãnh là đô thị loại II, trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn 

hoá của tỉnh Đồng Tháp, đang từng bước không ngừng phát triển khẳng định vị thế, 

vai trò và xứng tầm là một đô thị trung tâm của tỉnh Đồng Tháp.  

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Thành ủy luôn xác 

định xây dựng đô thị văn minh là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, một cuộc vận 

động lớn, vừa lâu dài, vừa có tính cấp thiết; với yêu cầu trên, trong những năm qua, 

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Cao Lãnh đã ban hành các văn bản lãnh đạo thực 

hiện văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố1..., trong đó xác định nhiệm vụ của cấp 

uỷ Đảng, Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Với các chủ trương trên, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban Thường vụ 

Thành đoàn Cao Lãnh triển khai bằng các phần việc cụ thể, phát huy vai trò xung kích 

của đoàn viên, thanh niên Thành phố; trong quá trình triển khai đã kịp thời lãnh đạo 

sự phối hợp của các địa phương, đơn vị với tổ chức đoàn trong triển khai thực hiện 

các chương trình, phần việc trong thực hiện đô thị văn minh, bên cạnh đó là hỗ trợ 

kịp thời về kinh phí, thiết bị trong thực hiện các phong trào; đi cùng với đó là việc 

kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở kịp thời của Ban Thường vụ Thành ủy đối với các hoạt 

động của Ban Thường vụ Thành đoàn để các phong trào thật sự thiết thực và nhận 

được sự đồng tình, ủng hộ, chung tay thực hiện của người dân. 

Với sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của Ban Thường vụ Thành ủy, chương 

trình xây dựng đô thị văn minh của tổ chức Đoàn Thành phố và cơ sở đoàn đã được 

triển lại mang lại kết quả tốt, có thể kể đến như: 

- Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của đoàn viên, thông 

qua đoàn viên lan tỏa đến từng thành viên trong gia đình, từng bước đưa việc thực hiện 

xây dựng nếp sống văn minh đô thị thực sự trở thành nghĩa vụ của mỗi hộ gia đình. 

Bên cạnh đó, các chương trình tình nguyện xây dựng văn minh đô thị trong đoàn 

 
1 Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 03 tháng 4 năm 2017 về tăng cường lãnh đạo thực hiện văn minh đô thị trên địa bàn Thành 
phố; Kết luận số 585-KL/TU ngày 20 tháng 10 năm 2021 về tiếp tục tăng cường lãnh đạo đối với công tác quản lý trật tự 
đô thị. 



viên, thanh niên cũng tạo được sự lan tỏa, hưởng ứng, như trồng cây xanh, hoa trang 

trí các tuyến đường, tuyên truyền bảo vệ môi trường,…  

- Các mô hình xây dựng đô thị văn minh trong đoàn viên, thanh niên cũng được 

hình thành và nhân rộng: Mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy quà”, “Ghế đá mang thông 

điệp”, cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo” tái chế rác thải nhựa thành dụng cụ học tập,… đã 

góp phần tác động trực quan, thiết thực đến mọi người về ý thức bảo vệ môi trường. 

- Nổi bật, hưởng ứng phong trào ngày thứ Sáu “xanh - sạch - đẹp”, đoàn viên, 

thanh niên Thành phố đã chung tay cùng ra quân vệ sinh môi trường quét dọn thu gom 

rác xung quanh nhà ở, khu dân cư, trụ sở cơ quan và vỉa hè trên các tuyến đường. Các 

xã, phường đoàn phân công đảng viên chi bộ phụ trách từng tuyến đường cụ thể, vừa 

làm vệ sinh vừa vận động người dân, doanh nghiệp trên tuyến đường đã chọn cùng ra 

quân dọn dẹp vệ sinh đảm bảo mỹ quan sạch đẹp. 

Bên cạnh những kết quả nổi bật, trong công tác lãnh đạo Đoàn Thanh niên tham 

gia xây dựng đô thị văn minh trong nhiệm kỳ qua cũng gặp một số khó khăn: Đội ngũ 

cán bộ chủ chốt của đoàn thường xuyên thay đổi nên công tác tiếp cận, bắt nhịp tiến độ 

công việc đôi lúc bị ảnh hưởng, một số hoạt động thực hiện chậm so với dự kiến; chưa 

phát huy hết sức mạnh tập thể để đưa ra mô hình, ý tưởng sáng tạo trong thực hiện các 

mô hình; chưa vận dụng triệt để sự phát triển của công nghệ “4.0” cho công tác tuyên 

truyền, vận động. 

Phát huy những kết quả đạt được, trên cơ sở nhận định được những khó khăn 

trong lãnh đạo thực hiện văn minh đô thị cho Đoàn Thanh niên trong thời gian qua, 

nhằm xây dựng Thành phố Cao Lãnh “Năng động - Văn minh - An toàn - Thân thiện”, 

trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo thực hiện đồng bộ một số 

nhiệm vụ và giải pháp sau: 

Thứ nhất, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ 

Đoàn có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên. Góp phần cụ thể hóa các 

chủ trương của Đảng, Đoàn cấp trên phù hợp thực tiễn địa phương và đáp ứng được 

nhiệm vụ xây dựng văn minh đô thị của Thành phố. 

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên ứng dụng tiến bộ 

khoa học - công nghệ vào mọi mặt kinh tế - đời sống xã hội, trong đó tập trung xây 

dựng chính quyền kiến tạo phục vụ Nhân dân và Doanh nghiệp; chuẩn bị các điều kiện 

tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.   

Thứ ba, Ban Thường vụ Thành đoàn Cao Lãnh xây dựng chương trình công tác, 

kế hoạch hoạt động gắn với Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX nhiệm 

kỳ 2020 - 2025. Nội dung các phong trào, hoạt động phải hợp lý, hài hòa giữa việc 



phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo với chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích 

chính đáng của đoàn viên thanh niên. 

Thứ tư, lãnh đạo Ban Thường vụ Thành đoàn đẩy mạnh công tác phối hợp với 

Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

để huy động được nguồn lực trong việc thực hiện các hoạt động, mô hình, phần việc 

một cách thiết thực, hiệu quả trong thực hiện đô thị văn minh. 

Thứ năm, tăng cường vai trò định hướng của Ban Thường vụ Thành ủy đối với 

Thành đoàn Cao Lãnh trong thực hiện các mô hình và phong trào Đoàn. Trên cơ sở 

những tham mưu của Thành đoàn Cao Lãnh, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có sự giám 

sát, định hướng kịp thời, góp phần đưa các mô hình, hoạt động phong trào vào chiều 

sâu. 

Ban Thường vụ Thành ủy luôn xác định lãnh đạo công tác Đoàn của Thành phố 

chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, tích cực và đạt được những kết quả quan trọng góp phần 

cùng Đảng bộ xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, giàu, đẹp, bảo đảm được mục 

tiêu xây dựng con người Cao Lãnh “nghĩa tình, năng động, sáng tạo”. 



THAM LUẬN 
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 

2022 – 2027 
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Tên tham luận: Công tác phối hợp xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong thanh 
thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 
Đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp 

 
1. Đặt vấn đề 

Trong những năm qua, tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm và có nhiều chủ trương 
để triển khai các Đề án, Chương trình, Kế hoạch phát triển Văn hóa đọc, góp phần xây 
dựng một xã hội học tập trên cơ sở tạo cơ hội cho việc học tập suốt đời của mọi người 
dân, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh và 
bền vững. Cụ thể: Kế hoạch số 314/KH-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 về việc 
phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2030 trên địa bàn Tỉnh; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 23 tháng 03 năm 
2021 của UBND Tỉnh về việc thực hiện Đề án phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng 
giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Mục tiêu của các văn bản về phát triển văn hóa đọc nhằm xây dựng và phát 
triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất 
là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên; chú trọng tới người dân vùng nông 
thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cải thiện môi trường đọc; góp phần 
nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, 
tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong con 
người, xã hội Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập; Góp phần xây dựng nền 
văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo, có kiến thức, kỹ 
năng nghề nghiệp và có khát vọng khởi nghiệp; quảng bá hình ảnh địa phương, góp 
phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp trong tình hình mới. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đóng vai trò nòng cốt cùng các ngành, các 
cấp, đoàn thể, các địa phương chung tay triển khai thực hiện. Trong đó công tác phối 
hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp nhằm xây dựng và phát triển văn 
hóa đọc trong thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh rất được chú trọng và đạt được nhiều 
kết quả đáng kể. 

2. Một số hoạt động điển hình trong công tác phối hợp xây dựng và phát 
triển văn hóa đọc trong thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Xác định thanh thiếu nhi vừa là đối tượng đọc, vừa là đội ngũ tuyên truyền 
viên trong việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc tỉnh nhà, thời gian qua Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch cùng Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức nhiều 
hoạt động phù hợp góp phần thực hiện kế hoạch chung của tỉnh thông qua nhiều mô 
hình, chương trình hoạt động được triển khai từ tỉnh đến cơ sở, tiêu biểu có thể kể đến 
như: 

Phối hợp tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc hằng năm. 
Chương trình kéo dài từ 3 đến 5 ngày với chương trình hoạt động được đổi mới phù 
hợp với nhiều đối tượng bạn đọc, trong đó chú trọng đến đối tượng bạn đọc là thanh 



thiếu nhi. Qua đó, phụ huynh và các em được thỏa sức lựa chọn sách theo sở thích, 
được giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và được trải nghiệm với các hoạt động 
đọc sách. Từ đó, các em hình thành mạnh mẽ thói quen đọc sách, mở rộng tư duy, tiếp 
cận thêm về phương pháp đọc sách hiệu quả từ những người có kinh nghiệm chia sẻ 
lại, rèn luyện thêm nhiều kỹ năng thông qua các hoạt động trải nghiệm. Đặc biệt là tổ 
chức không gian sách nhân “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần 
thứ nhất năm 2022” đã tạo điểm nhấn ấn tượng cho du khách đến tham quan và tìm 
hiểu về lịch sử truyền thống đoàn – đội và hoạt động quyên góp sách dành tặng cho 
các em nhỏ ở những nơi còn khó khăn trong tiếp cận sách, báo tạo điều kiện để các em 
nâng cao kiến thức, kỹ năng thông qua việc đọc. 

Bên cạnh đó, liên tục từ năm 2017 đến nay, nhân dịp lễ ra quân Tháng Thanh 
niên và lễ phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, mô hình Thư viện lưu 
động “Ánh sáng tri thức” là một trong những nội dung chính nhằm phục vụ sách và 
các hoạt động đọc sách cho thanh thiếu nhi. Chuyến xe với thiết kế hiện đại, trang bị 
4.500 tài liệu, máy tính và nhiều nội dung đọc sách bình quân mỗi đợt phục vụ khoảng 
200 bạn đọc thanh thiếu nhi. Các em được tiếp cận với nguồn tài liệu phong phú, đa 
dạng, phù hợp lứa tuổi, được hướng dẫn tra tìm tin, truy nhập internet, được tham gia 
các hoạt động đọc sách như: viết cảm nhận, trả lời câu hỏi, đố vui kiến thức, thực hành 
từ sách, khoa học vui… Đây là mô hình tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp, góp phần thực 
hiện phương châm “sách hóa nông thôn”, đưa sách đến tay người đọc, thúc đẩy văn 
hóa đọc. Đó là điều kiện thuận lợi, vừa đem sách và văn hóa đọc đến gần với người 
dân, vừa cung cấp thêm kiến thức, thông tin bổ ích về những kiến thức hỗ trợ cho việc 
học tập, bồi dưỡng kỹ năng cho người dân, trong đó lứa tuổi thanh thiếu nhi chiếm 
khoảng 60%.  

Thêm vào đó, đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia các buổi nói chuyện 
chuyên đề được tổ chức nhân các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước của tỉnh với nhiều 
nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sách – 
chìa khóa thành công, Uống nước nhớ nguồn, Gia đình Việt Nam, sức khỏe và dinh 
dưỡng… qua đó tuyên truyền giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng tình yêu quê hương, gia 
đình, cung cấp những kiến thức cần thiết cho thanh thiếu nhi, góp phần khơi dậy niềm 
tự hào dân tộc; quyết tâm thi đua học tập, lao động để xây dựng quê hương Đất Sen 
hồng.  

Song song đó, hằng năm phối hợp tổ chức nhiều hoạt động đọc sách, cuộc thi 
về sách dành cho đoàn viên thanh niên tham gia, tiêu biểu là cuộc thi giới thiệu sách 
bằng hình thức video clip, infographic đã thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia 
giới thiệu những quyển sách hay về quê hương, đất nước, gương người tốt việc tốt, kỹ 
năng sống, khởi nghiệp… dần hình thành thói quen đọc sách, bồi đắp tình yêu đối với 
sách trong đoàn viên thanh niên tạo tiền đề cho sự thành công cho hội thi gia đình đọc 
sách được tổ chức vào tháng 6 và tháng 7 năm 2022 vừa qua. Hội thi gia đình đọc sách 
được tổ chức trong năm 2022 với chủ đề “Gia đình yêu thương”, “Uống nước – nhớ 
nguồn” đã thực sự trở thành sân chơi ý nghĩa đối với nhiều gia đình. Qua hội thi giúp 
các thành viên có thêm phương pháp, kỹ năng đọc sách cùng con và có thời gian trải 
nghiệm cùng gia đình thật ý nghĩa. Đồng thời, tạo môi trường sinh hoạt, trao đổi, giao 
lưu thân thiện, giúp các thành viên trong gia đình có cơ hội thể hiện tình cảm yêu 
thương, chia sẻ và thắt chặt tình cảm thông qua việc đọc sách. Từ đó hình thành thói 
quen sử dụng sách, báo và sử dụng thư viện trong việc tự học để mở rộng tri thức, 



nâng cao đời sống tinh thần cho quý bạn đọc. Bên cạnh đó các gia đình còn tham gia 
nhiều hoạt đột trải nghiêm như: Gia đình đọc sách viết cảm nhận, thực hành làm sản 
phẩm khéo tay, trải nghiệm trồng cây, gieo hạt tại khu vườn cây của bé cùng các hoạt 
động trải nghiệm khác tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp. 

Khẳng định vai trò quan trọng của sách đối với thanh niên và trong việc giáo 
dục thế hệ trẻ, thời gian qua 2 đơn vị đã rất thành công trong việc phối hợp cho ra mắt 
không gian đọc sách “Tủ sách của tôi – Kiến thức cho bạn” tại Trung tâm hoạt động 
thanh thiếu nhi vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 
(15/5/1941-15/5/2021). Không gian được trang bị sách đa dạng chủ đề, bố trí không 
gian đọc thân thiện phục vụ cho tất cả thanh thiếu nhi đến sinh hoạt tại Trung tâm, 
nhằm thúc đẩy phong trào đọc sách, tạo môi trường cho thanh thiếu nhi đất Sen hồng 
có điều kiện tiếp cận những cuốn sách hay. Hơn nữa, tại các kỳ Đại hội Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh, mô hình xếp sách nghệ thuật, không gian trưng bày, triển lãm sách được 
chọn phục vụ cho các bạn đoàn viên thanh niên và khách mời tham dự Đại hội tạo nên 
nét văn hóa độc đáo của thanh niên Đất Sen hồng liên tục từ Đại hội X đến nay. 

Phát huy những kết quả đạt được, đồng thời tăng cường công tác phối hợp triển 
khai Đề án phát triển văn hóa đọc, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong 
thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, trong năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh và  Hội Khuyến học Tỉnh, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh đã ký kết kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Đề án 
phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2022 – 2025, định hướng 2030 trên 
địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Trong đó hướng đến mục tiêu xây dựng mô hình “Gia đình 
đọc sách” nhằm tạo thói quen đọc từ độ tuổi còn nhỏ đối với thanh thiếu nhi; tạo hứng 
thú đọc, khuyến khích việc tự học, tự đọc trong gia đình tiến tới xây dựng gia đình văn 
hóa, gia đình học tập, cộng đồng học tập. Qua đó nâng cao nhận thức của người dân về 
ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách, tự học, tự nghiên cứu ngoài nhà trường 
trong việc phát triển tư duy, rèn luyện nhân cách, phẩm chất đạo đức con người Đồng 
Tháp nghĩa tình, năng động và sáng tạo. 

3. Hiệu quả hoạt động công tác phối hợp xây dựng và phát triển văn hóa 
đọc trong thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

Xác định việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội 
tỉnh nhà, thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ, tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực và 
mang lại những kết quả đáng chú ý. Tiêu biểu như: 

Thông qua các chương trình, phong trào đọc sách, đoàn viên thanh niên được 
định hướng đúng đắn cả về tư duy, nhận thức, tư tưởng, được trang bị nhiều kỹ năng 
cần thiết trong học tập và làm việc, trở thành những đoàn viên thanh niên tiêu biểu, 
năng động, sáng tạo trong xây dựng quê hương Đất Sen hồng. 

Nhiều mô hình hoạt động gắn liền giữa việc phát triển văn hóa đọc với hoạt 
động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã để lại dấu ấn tốt đẹp, mang đặc 
trưng của quê hương, có sức sống lâu bền và mang lại hiệu quả tích cực trong việc 
giáo dục thanh thiếu nhi. 



Việc phối hợp trong tổ chức hoạt động giúp tăng nguồn lực trong tổ chức hoạt 
động, đa dạng hóa đối tượng, nội dung hoạt động góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong 
nhân dân, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu nhi. 

4. Bài học kinh nghiệm 

Từ công tác phối hợp triển khai hoạt động và những kết quả đạt được trong 
thời gian qua giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 
Đồng Tháp trong việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi cho 
thấy: 

- Chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh trong việc thực 
hiện Đề án phát triển văn hóa đọc là cơ sở quan trọng trong công tác phối hợp giữa hai 
đơn vị. 

- Xác định mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung hoạt động là một trong những yếu 
tố then chốt góp phần tạo nên sự thành công trong công tác phối hợp giữa hai đơn vị. 
Lấy công tác chuyên môn và thế mạnh của từng đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ được 
giao mang lại kết quả to lớn. 

Do vậy, thời gian tới, bằng chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp tiếp tục duy trì 
các nội dung, chương trình hoạt động phù hợp đồng thời tạo ra các mô hình mới, phù 
hợp nhằm triển khai hiệu quả Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng theo chủ 
trương của tỉnh, góp phần tạo nên nét đẹp văn hóa đọc gắn với thanh niên Đất Sen 
hồng. 



BÁO CÁO THAM LUẬN 
Về công tác phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp và xây dựng  

hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn Tỉnh 
 

Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Khởi nghiệp là xu thế chung của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt 
Nam, nhất là trong bối cảnh quốc gia hội nhập mạnh mẽ với kinh tế thế giới. Khởi 
nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo sự tăng trưởng kinh tế, đóng góp tích cực vào phát triển 
kinh tế - xã hội góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của xã hội, tạo ra 
nhiều việc làm cho cộng đồng và xã hội. 

Từ năm 2016, Đồng Tháp đã phát động chương trình khởi nghiệp. Để các hoạt 
động khởi nghiệp hướng vào những nội dung cụ thể, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban 
hành kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn Tỉnh nhằm mục tiêu khơi dậy và hun 
đúc tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân trong mọi người dân, doanh nghiệp 
Đồng Tháp, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh hướng đến 
việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, với định hướng tầm nhìn định 
vị Đồng Tháp trở thành “địa phương khởi nghiệp”. 

Với sự quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng 
thuận và tham gia tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động khởi 
nghiệp đã lan tỏa trong cộng đồng xã hội, đánh dấu sự phát triển của các dự án khởi 
nghiệp. Qua đó đã kết nối các nguồn lực hỗ trợ để từng bước hình thành hệ sinh thái 
khởi nghiệp Đất Sen hồng… biến ước mơ khởi nghiệp của các bạn đoàn viên, thanh 
niên, doanh nhân trẻ tham gia khởi nghiệp – lập nghiệp trở thành hiện thực, làm giàu 
cho bản thân và góp phần phát triển kinh tế địa phương. 

Kết quả là nhiều dòng sản phẩm mới ra đời, tận dụng, phát triển nguồn tài 
nguyên bản địa. Nhiều dự án khởi nghiệp của tỉnh đã đạt được các giải thưởng cấp 
quốc gia và khu vực. Từ đó, được hỗ trợ hoàn thiện, thương mại hóa, phát huy lợi thế 
và nâng cao giá trị nhiều mặt hàng nông sản thuộc thế mạnh của tỉnh, chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, đặc biệt là tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. 

Không dừng lại tại đó, xác định việc khởi nghiệp không phải chạy theo phong 
trào, mà cần được thực hiện phù hợp với tình hình phát triển của địa phương, Tỉnh cũng 
bắt đầu từ nâng cao nhận thức, tinh thần khởi nghiệp, trang bị những kiến thức khởi 
điểm ban đầu để giúp các dự án phát triển bền vững và hiệu quả. 

Từ năm 2017 đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên phối hợp các Sở, 
ngành, tổ chức chính trị xã hội (Tỉnh Đoàn, Hội Liện hiệp phụ nữ Tỉnh, Hội Nông dân 
Tỉnh), các Hiệp hội, Hội, Câu lạc bộ doanh nghiệp và các đơn vị, đối tác để tổ chức các 
lớp đào tạo, tập huấn cho các Doanh nghiệp, Dự án khởi nghiệp với những chủ đề 
phong phú, phù hợp với nhu cầu thực tiễn, hướng đến các nhóm đối tượng khác nhau, 
với một số hoạt động nổi bật như: Chương trình giao lưu thanh niên, học sinh về khởi sự 
lập nghiệp; Chương trình Ươm tạo Đàn sếu khởi nghiệp Đất Sen hồng; Tọa đàm Thanh 
niên Đồng Tháp khởi sự lập nghiệp; tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 
hàng năm để lựa chọn ươm tạo, bồi dưỡng các dự án, ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng 
phát triển (từ năm 2017 đến nay, đã tổ chức 04 cuộc thi khởi nghiệp cấp tỉnh, 01 cuộc 



thi theo cụm trong tỉnh thu hút nhiều dự án khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký 
tham gia. Qua các cuộc thi đã định hướng, bồi dưỡng, giới thiệu 78 dự án khả thi tham 
gia cuộc thi dự án Khởi nghiệp Sáng tạo thanh niên Nông thôn do Ban thanh niên nông 
thôn Trung ương Đoàn tổ chức hàng năm); kết nối tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị 
trường, tổ chức đoàn đi tham quan học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận vốn, kết nối cộng đồng 
khởi nghiệp,… 

Thời gian qua, nhằm kết nối các nguồn lực để xây dựng cộng đồng khởi nghiệp, 
phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của Tỉnh, nhiều tổ chức tác động khởi nghiệp được 
thành lập như Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu tỉnh Đồng Tháp (LBC-D); Hội Nữ 
doanh nhân tỉnh Đồng Tháp, Câu lạc bộ Tư vấn khởi nghiệp (Mentor Club), Hợp tác 
xã Đặc sản Đồng Tháp,… Các tổ chức này thường xuyên phối hợp với các sở, ban, 
ngành Tỉnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp. Đặc biệt, Câu lạc bộ 
Doanh nghiệp dẫn đầu tỉnh Đồng Tháp (LBC-D), Hội Doanh nhân trẻ là một trong 
những “mô hình” tiêu biểu của Tỉnh đã có những hỗ trợ tích cực cho các dự án, doanh 
nghiệp khởi nghiệp trong Tỉnh. Cụ thể: tham gia các hoạt động Cố vấn khởi nghiệp 
(Mentor); trực tiếp tư vấn cho các dự án khởi nghiệp trên nhiều lĩnh vực; ủng hộ, bảo 
trợ chính cho các sản phẩm khởi nghiệp; tổ chức các khoá đào tạo về các kỹ năng cốt 
lõi như: quản lý doanh nghiệp, tài chính, phát triển thương hiệu, bao bì sản phẩm,… 

Ngoài ra, nhiều mô hình hỗ trợ khởi nghiệp lần lượt hình thành: các CLB Doanh 
nhân - Doanh nghiệp, chi Hội Doanh nhân Trẻ, Các Câu lạc bộ khởi nghiệp tại các địa 
phương, các trường THPT, cao đẳng, đại học trên địa bàn Tỉnh, CLB thanh niên làm 
kinh tế,… đã kết nối với nhau bằng nhiều hình thức phong phú, gắn kết cộng đồng 
khởi nghiệp Đất Sen Hồng. Đến nay, toàn tỉnh có 28 câu lạc bộ (CLB) khởi nghiệp(2) 

tại các trường học, các địa phương đã được hình thành và hoạt động tích cực tạo môi 
trường cho các bạn thanh niên, học sinh, sinh viên được giao lưu, học tập, trao đổi kiến 
thức, chia sẻ ý tưởng, định hướng nghề nghiệp, từng bước gắn kết học tập vào trải 
nghiệm thực tế … Ngoài các CLB khởi nghiệp tại địa phương, Tỉnh Đoàn đã thành lập 
162 CLB thanh niên làm kinh tế (100% xã, phường, thị trấn đều có câu CLB); 216 tổ 
hợp tác thanh niên, 02 Hợp tác xã thanh niên, 01 trang trại thanh niên thu hút trên 
1.440 đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia lao động. Mô hình Câu lạc bộ (CLB) 
khởi nghiệp từng bước được lan toả tại các trường Đại học, Cao đẳng, THPT trên địa 
bàn Tỉnh. 

Bên cạnh việc phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong Tỉnh, Tỉnh đã chủ 
động kết nối tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp ngoài Tỉnh trong việc hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp. Nổi bật là phối hợp với Quỹ Khởi 
nghiệp doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF), Trung tâm Nghiên cứu 
Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA), Liên đoàn Công nghiệp và Thương Mại 
Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ), Hội Doanh nhân hàng Việt Nam chất 
lượng cao,… Thông qua đó, kết nối với các chuyên gia, đối tác khởi nghiệp trong khu 
vực, trong nước để tìm kiếm cơ hội, nguồn lực hỗ trợ cho khởi nghiệp Đồng Tháp. 

Cùng với các hoạt động hỗ trợ và thúc đẩy khởi nghiệp, kết nối nguồn lực xây 
dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Để hỗ trợ phát triển các sản phẩm khởi nghiệp, thúc đẩy hoạt 

 
(1) Có 12 CLB tại các huyện, thành phố trong toàn tỉnh; 6 CLB tại các trường Trung học phổ thông; 2 CLB tại 

trường Cao đẳng; 1 CLB tại trường Đại học Đồng Tháp; 4 CLB phụ nữ khởi nghiệp tại Thanh Bình, Tam Nông, 
Tháp Mười, Hồng Ngự.  



động đổi mới, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật; phát triển thương hiệu nâng cao chất lượng 
sản phẩm, Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách về chương trình xúc tiến thương mại, kết nối 
cung, cầu; các chính sách hỗ trợ từ chương trình khuyến công(3); hỗ trợ thương mại điện tử, 
xây dựng nhãn hiệu, cải tiến và phát triển bao bì hàng hóa, xây dựng thương hiệu cho sản 
phẩm, xác lập quyền sở hữu công nghiệp, áp dụng công nghệ thông minh (mã số, mã 
vạch,..) trong truy xuất nguồn gốc. 

Với vai trò là cầu nối, hiện nay Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp 
thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư đang đẩy mạnh công tác phối hợp với các Sở, ngành, tổ 
chức chính trị xã hội (Tỉnh Đoàn, Hội Liện hiệp phụ nữ Tỉnh, Hội Nông dân Tỉnh), Quỹ 
Đầu tư phát triển Tỉnh,... triển khai hỗ trợ thanh niên, đoàn viên, hội viên, các doanh 
nghiệp, dự án khởi nghiệp được tiếp cận với các nguồn vốn từ Quỹ Bảo lãnh tín dụng 
doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp(4), Quỹ Quốc gia giải 
quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn, Quỹ hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp, Ngân hàng 
Chính sách xã hội Tỉnh, Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ nghèo Tỉnh,.... 

Về hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho khởi nghiệp: cuối năm 2021, UBND Tỉnh chấp 
thuận chủ trương thành lập Không gian Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng 
Tháp nhằm đáp ứng cơ sở vật chất hỗ trợ các dự án khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, 
thực hiện kết nối với các nguồn lực trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ, ươm tạo cho các cá 
nhân, nhóm cá nhân, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ giai đoạn hình thành ý 
tưởng đến xây dựng, triển khai thực hiện dự án khởi nghiệp góp phần phát triển hệ 
sinh thái khởi nghiệp và khởi đổi mới sáng tạo của Tỉnh; từng bước đưa tỉnh Đồng 
Tháp trở thành nơi hấp dẫn, thu hút cộng đồng khởi nghiệp hàng đầu khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long. 

Chính từ sự hỗ trợ của các nguồn lực bên ngoài, cùng nội lực bên trong giúp các 
bạn thanh niên khởi nghiệp trên mảnh đất Sen Hồng cũng dần thể hiện sự tự tin hơn, 
mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn trong cách nghĩ, cách làm; từng bước mở rộng sản xuất, 
kinh doanh, đầu tư đổi mới và mở rộng thị trường; mang lại nhiều giá trị gia tăng hơn 
từ nguồn tài nguyên bản địa. 

Nhìn chung Hệ sinh thái khởi nghiệp ở Tỉnh cơ bản được hình thành với tinh 
thần kết nối cùng phát triển, doanh nghiệp dẫn đầu, doanh nghiệp đi trước đồng hành, 
hướng dẫn, kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp mới, dẫn dắt các dự án khởi nghiệp cùng phát 
triển. Tinh thần cầu tiến, chịu khó học hỏi, tiếp cận, kết nối của các dự án khởi nghiệp 
đáng trân trọng. Sự đồng hành của các sở ngành, địa phương, cùng hiểu và hỗ trợ các 
hoạt động khởi nghiệp, các dự án khởi nghiệp. Các chính sách hỗ trợ phát triển doanh 
nghiệp đã được các cơ quan, đơn vị vận dụng linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt 
động.  

Bên cạnh đó, cũng có nhiều thành tố trong hệ sinh thái phát triển chưa đồng đều; 
đầu mối khởi nghiệp tại địa phương đã được hình thành, tuy nhiên hiệu quả hoạt động 
chưa cao; hoạt động của các câu lạc bộ khởi nghiệp còn mang tính thời điểm; các hoạt 

 
(3) Quyết định số 1695/QĐ-UBND-HC ngày 03/11/2020 về Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Đồng 

Tháp giai đoạn 2021-2025. 

(4) Quyết định số 67/QĐ-UBND-TL ngày 05/7/2018 về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ 
và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp 

(https://drive.google.com/drive/folders/1fC3wTwpzVDcKW0MSAVwwVxTcotoYecps) 



động hỗ trợ khởi nghiệp phần lớn còn tập trung ở các Sở, ngành Tỉnh; cán bộ thực hiện 
công tác hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương còn kiêm nhiệm, chưa được trang bị các kỹ 
năng, kinh nghiệm hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; mối 
quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo trong Tỉnh còn hạn chế,…  

Qua đó cho thấy “câu chuyện khởi nghiệp” là cả một quá trình, làm sao tạo ra sự 
lan toả nhưng đảm bảo tính kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái khởi nghiệp, đảm 
bảo dự án khởi nghiệp không phải “lủi thủi”, “đơn thương độc mã” trên thương 
trường, đó chính là định hướng phát triển chiều sâu mà Tỉnh đã và đang thực hiện. Vì 
thế, để xây dựng “cộng đồng khởi nghiệp” cần sự chung tay, chung sức và đồng lòng 
của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp. Chính vì thế, để thúc đẩy các hoạt 
động hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, trong thời gian tới: 

Cần tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 
27/01/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi 
nghiệp trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2021-2025; triển khai đồng bộ Chương trình khởi 
nghiệp và Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP; tiếp tục kiện toàn Hệ sinh thái 
khởi nghiệp của tỉnh, từng bước gắn kết việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo với nền tảng giáo dục, đào tạo; tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp, ươm tạo và hỗ 
trợ kết nối các dự án, ý tưởng khởi nghiệp; các chương trình đào tạo, tập huấn cũng 
được tổ chức với các nội dung điều chỉnh phù hợp giúp doanh nghiệp thích ứng với 
những thay đổi của xã hội và thị trường… 

Đẩy mạnh công tác triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và 
khởi nghiệp thông qua các phương thức trực tuyến để phổ biến sâu rộng đến các doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp hoạt động hiệu quả tiếp cận nguồn vốn 
để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, cung cấp đầu mối liên hệ về 
các chương trình, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp để hướng dẫn cho các doanh nghiệp, 
dự án mới khởi nghiệp dễ dàng tiếp cận. 

 Trên đây là báo cáo tham luận của Sở Kế hoạch và Đầu tư Về công tác phối hợp hỗ 
trợ khởi nghiệp và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn Tỉnh./. 



 
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ LAO ĐỘNG-TB & XH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
BÁO CÁO THAM LUẬN 

Về công tác phối hợp giữa Đoàn TNCS HCM tỉnh Đồng Tháp  
với Sở Lao động –TB&XH trong công tác phối hợp tư vấn, hướng nghiệp và giới 

thiệu việc làm cho thanh niên 
                           
                                                        

  Được sự cho phép của Đại hội; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xin phát 
biểu tham luận về “Công tác phối hợp tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm 
cho thanh niên” trong thời gian qua, cụ thể như sau: 

 Kính thưa Hội nghị! 

  Công tác tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên là một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta, việc làm luôn đóng vai trò 
hết sức quan trọng trong đời sống xã hội. Người lao động, thanh niên có việc làm là có 
thu nhập để nuôi sống bản thân, gia đình và góp phần phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy 
việc làm có ảnh hưởng trực tiếp và chi phối toàn bộ đời sống của cá nhân người lao 
động và của xã hội. Do đó, công tác phối hợp tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc 
làm cho thanh niên, người lao động là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên được 
Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm; là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các tổ 
chức đoàn thể mà hơn ai hết trong đó là vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh. Trong thời gian qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là Đoàn 
Thanh niên) đã thực hiện tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho 
thanh niên, người lao động, đạt kết quả đáng khích lệ. 

1. Kết quả đạt được 

Trong thời gian qua, việc thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn, hướng nghiệp 
và giới thiệu việc làm cho thanh niên là có sự phối kết hợp đồng bộ giữa các cấp, các 
ngành và các tổ chức đoàn thể; đặc biệt là sự phối hợp của Đoàn Thanh niên trong 
công tác tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên, người lao động; 
đồng thời chỉ đạo Đoàn Thanh niên các cấp từ Tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt những hoạt 
động tuyên truyền, vận động và hỗ trợ giúp đỡ thanh niên, người lao động có việc làm 
tăng thu nhập để cải thiện cuộc sống cho gia đình góp phần trong công tác xoá đói 
giảm nghèo của địa phương. Đoàn Thanh niên huyện, thành phố đã phối hợp Phòng 
LĐ-TB&XH, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên 
nhằm đáp ứng nhu cầu thanh niên nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động ở 
khu vực nông thôn theo hướng tích cực, giảm dần lao động thuần nông, tăng lao động 
trong các ngành tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, góp phần tăng năng suất lao động ở 
khu vực công nghiệp. Từ đó, đã góp phần nâng cao nhận thức trong nhân dân, phát 
huy tính tích cực, chủ động của Đoàn Thanh niên trong việc tư vấn, hướng nghiệp và 
giới thiệu việc làm; kết quả thanh niên được giải quyết việc làm hàng năm chiếm từ 
80% trở lên trong tổng số lao động được giải quyết việc làm, góp phần đáng kể tăng 
thu nhập gia đình ổn định cuộc sống, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế xã hội.  



Với sự phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, 
vận động để người dân nắm bắt được những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước sẽ mang lại hiệu quả rất lớn cho xã hội. Công tác tư vấn, hướng nghiệp, giới 
thiệu việc làm được 02 đơn vị (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Đoàn Thanh 
niên) đặc biệt quan tâm. Bình quân hàng năm hàng năm, Tỉnh có trên 30.000 lao động 
được giải quyết việc làm, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm, trong đó có trên 80% lao động 
thuộc lực lượng thanh niên; song song đó, kết quả công tác đưa người lao động đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian qua, có  sự đóng góp rất lớn của Đoàn 
Thanh niên các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người lao động tham gia. 
Kết quả trong năm 2021, tuy bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19 nhưng với sự chỉ 
đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các ban, 
ngành, đoàn thể các cấp, toàn Tỉnh đã có 43.166 lao động được giải quyết việc làm, 
đạt 143,9% so chỉ tiêu kế hoạch năm  (tăng 25,8% so với kết quả cùng kỳ năm 2020), 
trong đó có 1.512 lao động là thanh niên xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, đạt 
100,8% so chỉ tiêu kế hoạch năm (tăng 37% so với kết quả cùng kỳ năm 2020). 

2. Giải pháp 

 Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Công tác phối hợp tư vấn, hướng nghiệp 
và giới thiệu việc làm cho thanh niên”, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đề 
xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:  

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã 
hội trong công tác tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm 

 Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước về công tác tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên 
và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tuyên truyền về tầm 
quan trọng của công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp và việc làm để người dân biết 
và đăng ký. Nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội 
Nông dân, Hội Phụ nữ, nhất là Hội cựu Chiến binh tại cấp cơ sở (Xã, phường, thị trấn) 
trong việc tuyên truyền vận động người lao động tìm kiếm việc làm và tham gia đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

 

Thứ hai, tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước 
trong lĩnh vực giới thiệu việc làm cho người lao động 

- Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong công tác tư vấn, hướng 
nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên, hàng năm có kế hoạch cụ thể trong công 
tác phối hợp thực hiện.    

- Tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng, của các đoàn thể, đặc biệt là Đoàn 
Thanh niên các cấp đối với hoạt động tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho 
thanh niên, người lao động.  

- Tổ chức thu thập thông tin về lao động chưa có việc làm, nhu cầu tìm việc làm, 
chỗ việc làm trống, thông tin về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhu cầu học 
nghề… để giải quyết tốt hơn mối quan hệ về cung - cầu lao động. Duy trì và tăng 
cường các phiên giao dịch việc làm được tổ chức hàng tháng tại Trung tâm Dịch vụ 
việc làm, tại các địa phương trên địa bàn Tỉnh để người lao động, người sử dụng lao 
động, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc, giao lưu, nắm bắt 



thông tin, nhu cầu về lao động việc làm, tuyển dụng, thông qua đó thanh niên có cơ hội 
tìm kiếm việc làm được dễ dàng. 

Thứ ba, tăng cường sự gắn kết giữa dạy nghề với việc làm đối với thanh niên 
- Thực hiện phương thức tập trung đồng bộ các nội dung: Dạy nghề, tư vấn 

nghề, hỗ trợ sau học nghề và tạo việc làm cho thanh niên. Các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp vừa là nơi dạy nghề, nơi thực hành, nơi tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc 
làm sau học nghề; thường xuyên nắm bắt nhu cầu lao động qua đào tạo nghề của doanh 
nghiệp; chủ động liên kết với doanh nghiệp để gắn dạy lý thuyết với thực hành, giúp 
thanh niên sớm nắm bắt kỹ năng nghề nghiệp và đảm bảo cung ứng nguồn lao động trẻ 
cho doanh nghiệp làm việc có hiệu quả. 

Thứ tư, tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND Tỉnh thực hiện các chính sách hỗ 
trợ giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lực lượng thanh niên nhằm đáp ứng 
yêu cầu thị trường lao động. Đồng thời, không ngừng đẩy mạnh hoạt động đưa người 
lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong những năm tiếp theo; triển khai 
hoạt động cho vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm để hỗ trợ cho người thất 
nghiệp, thiếu việc làm tự tạo việc làm, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình, cơ 
sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ phát triển sản xuất nhằm tạo thêm việc làm mới cho 
người lao động, đặc biệt là lực lượng thanh niên trên địa bàn Tỉnh. 

   

  Trên đây là báo cáo tham luận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về 
công tác tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên trên địa bàn Tỉnh. 
Xin trình bày để Đại hội nghiên cứu, tham khảo./. 

  

 



SỞ LAO ĐỘNG –TB&XH 
 

BÁO CÁO THAM LUẬN 
Công tác phối hợp tham gia xây dựng nông thôn mới 

 
 

Kính thưa Quý vị đại biểu, thưa Đại hội! 

Trong không khí chân thành, cởi mở và tràn đầy sức trẻ của tuổi trẻ tỉnh Đồng 
Tháp tại “Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp 
lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027”. Thay mặt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
tôi kính chúc các đại biểu tham dự Đại hội an khang, mạnh khỏe và thành đạt, chúc 
Đại hội thành công tốt đẹp! 

Qua Đại hội, tôi xin đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp báo cáo 
tham luận về công tác phối hợp với Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn 
mới, như sau: 

Thưa các đồng chí! 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với thông điệp “Nông 
thôn mới có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc”; thành công ngày hôm nay có 
sự đóng góp không nhỏ của đoàn thanh niên các cấp; bằng những việc làm cụ thể như: 
Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Đồng Tháp chung tay xây dựng nông thôn mới”; các 
cấp bộ đoàn viên thanh niên tham gia tuyên truyền, vận động tổ chức thực hiện tốt 
Chương trình xây dựng nông thôn mới thông qua các website, facebook, các câu lạc bộ, 
hoạt động kỳ nghỉ xanh, vòng tay tình nguyện, Tháng Thanh niên,...Qua các hoạt động 
tuyên truyền của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh có trên 30.985 lượt đoàn viên, thanh niên 
tham gia. 

Về công tác vận động: đã phát động thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”, giới thiệu phương pháp, cách làm hay của 
các địa phương trong thực hiện Chương trình để nhân rộng trên địa bàn tỉnh. 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham 
gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tham gia các tổ chức thành phần kinh 
tế hợp tác tại các địa phương; hình thành các Hợp tác xã trong thanh niên hoạt động có 
hiệu quả; có 162 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế; 212 tổ hợp tác; 02 Hợp tác xã 
thanh niên; 01 trang trại thanh niên với số vốn trên 21 tỷ đồng. Thành lập và duy trì 
hoạt động có hiệu quả các câu lạc bộ khởi nghiệp và câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế 
và các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên như có 14 CLB khởi nghiệp của cấp 
huyện; 18 CLB khởi nghiệp trong trường THPT; 02 CLB sáng tạo khởi nghiệp tỉnh và 
thanh niên với dặc sản Đồng Tháp,… 

Duy trì các "Đội trí thức trẻ tham gia hỗ trợ chuyển giao khoa học - kỹ thuật" ở 
các huyện, thành phố. Kết quả, đã tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học - 
kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt. Nổi bật, các tổ chức Đoàn thanh niên của các 
huyện, thành phố đã tổ chức 06 lớp tập huấn về công nghệ thông tin, chuyển giao khoa 
học – kỹ thuật cho cac Hội quán trên địa bàn. 

Thưa các đồng chí! 



Trong những năm qua, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đóng góp quan 
trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Tháp 
nói riêng trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn 
phức tạp. 

Đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 103 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 10 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao; 02 huyện (Tháp Mười, Cao Lãnh) đạt chuẩn huyện 
nông thôn mới và 03 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Kết 
quả này cũng có sự góp phần không nhỏ của các cấp bộ Đoàn trong việc chung tay xây 
dựng nông thôn mới. 

Ngoài ra, thông qua các hoạt động kết hợp giữa các đơn vị trực thuộc của Sở 
Nông nghiệp & PTNT cùng các Ban của Tỉnh đoàn như: Duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ 
thanh niên làm kinh tế, các tổ nông vụ, dịch vụ phục vụ nông nghiệp; xây dựng các mô 
hình thanh niên làm kinh tế nông hộ; phát tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trường, 
phòng chống dịch bệnh; triển khai thực hiện tuyến đường thanh niên tự quản “Sáng - 
xanh - sạch - an ninh”, công trình “Thắp sáng đường quê”; sửa chữa cầu đường; trồng 
cây xanh; Tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; 
Tuyên truyền vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh”;...Tất cả các hoạt động phong trào trên đã góp phần thúc đẩy tính lao động sáng 
tạo của các cá nhân trong lĩnh vực nông nghiệp, việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp 
kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương, nâng cao nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh, rèn luyện phẩm chất, đạo đức 
lối sống của người đoàn viên thanh niên. 

 Có thể khẳng định, tuy còn nhiều khó khăn nhưng kết quả đạt được trong giai 
đoạn qua có ý nghĩa hết sức quan trọng; từ đó, đã tạo cơ sở cho việc triển khai thực 
hiện nhiệm vụ của ngành về xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp sau đạt kết 
quả cao hơn. Những kết quả đạt được nêu trên là công sức chung của toàn ngành và 
nông dân tỉnh nhà, trong đó, có sự đóng góp tích cực, có hiệu quả của các tổ chức 
Đoàn, Hội các cấp và lực lượng đoàn viên, thanh niên trong tỉnh. 

Thưa các đồng chí! 

Trong thời gian qua, công tác phối hợp thực hiện Chương trình xây dựng NTM 
giữa Sở Nông nghiệp & PTNT và Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã đạt những kết quả tích cực 
trên nhiều mặt; tuy nhiên, để công tác phối hợp thực hiện trong thời gian tới đồng bộ 
hơn, hiệu quả hơn, tôi kiến nghị cần quan tâm một số nội dung sau: 

- Tiếp tục phát huy vai trò thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, 
trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định tập trung chỉ đạo các cơ sở 
đoàn tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhân thức của 
cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới và trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng nông 
thôn mới;  

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn chủ động đảm nhận các công trình, phần việc thanh 
niên thiết thực, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị; lựa 
chọn các tiêu chí tham gia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đoàn và đáp ứng 
được nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên nông thôn tại cơ sở;  



- Tăng cường các hoạt động hỗ trợ về vay vốn, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật, mở rộng thị trường, phát triển ngành nghề mới; phát triển các mô hình câu lạc 
bộ, hợp tác xã thanh niên;  

- Tranh thủ sự lãnh đạo, ủng hộ và tạo điều kiện của tỉnh và các Sở, ngành trong 
hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát và thi đua, khen thưởng để phong trào đạt hiệu quả cao nhất. 

Thưa các đồng chí! 

Hôm nay, tôi rất phấn khởi khi được tham dự Đại hội cùng các bạn Đoàn viên 
thanh niên để chia sẻ những kinh nghiệm, giao lưu với tuổi trẻ ngày nay. Tôi tin tưởng 
rằng thời gian tới công tác phối hợp giữa Sở Nông nghiệp & PTNT và Tỉnh Đoàn 
Đồng Tháp chặt chẽ và đạt nhiều kết quả hơn nữa. 

Chúc Đại hội thành công. Chúc quý đại biểu nhiều sức khỏe. Xin cám ơn!



 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 8 năm 2022 
 

THAM LUẬN 
Công tác phối hợp tổ chức hoạt động Đoàn – Hội – Đội trong trường học 

 

 Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên trường học được Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quan tâm, phối hợp 
chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện. Trong những năm qua, Sở Giáo dục 
và Đào tạo và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp (Tỉnh Đoàn) phối hợp 

chặc chẽ triển khai các hoạt động sát với chương trình Đoàn – Hội – Đội, đảm 
bảo được các chỉ tiêu và đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo 
dục toàn diện học sinh Tỉnh nhà. 

Theo từng năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh Đoàn đều xây dựng 
Chương trình phối hợp. Trong chương trình phối hợp, thể hiện rất cụ thể về: nội 
dung, chương trình và nhiệm vụ của mỗi ngành, làm cơ sở cho các cơ sở Đoàn- 

Hội- Đội trường học và các địa phương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện 
các hoạt động. 

Công tác phối hợp tổ chức hoạt động Đoàn – Hội – Đội trong trường học 

nhằm nâng cao trách nhiệm, vai trò, sự phối hợp hiệu quả của ngành Giáo dục 
và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ; đẩy 
mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, 

triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh và các hoạt động giáo dục cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, học 
viên, sinh viên (gọi chung là học sinh) trong trường học thông qua các hoạt động 

Đoàn – Hội – Đội; phát huy vai trò và tiềm năng của học sinh, cán bộ quản lý 
giáo dục, giáo viên, giảng viên (giáo viên) trẻ trong các nhà trường; hoạt động 

phối hợp được thực hiện thường xuyên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng 
tâm, trọng điểm, định kỳ kiểm tra sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình 
phối hợp, kịp thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn, 

rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích 
trong việc triển khai các hoạt động phối hợp. 

Một số kết quả đạt được trong công tác phối hợp tổ chức hoạt động Đoàn 

– Hội – Đội trong trường học như sau: 



Một là, công tác phối hợp tổ chức Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho học sinh, cán bộ giáo viên về 
công tác giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ: Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 
về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 

số 42-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ 
giai đoạn 2015-2030”, Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành TW về đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí 
thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới 
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Luật Giáo dục 2019, Luật sửa đổi, bổ 

sung Luật Giáo dục Đại học 2018, Luật Thanh niên 2020, Luật Trẻ em, Luật An 
ninh mạng; các Chỉ thị, Đề án của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác 
giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử; phối hợp với các cơ quan truyền 

thông tăng cường công tác truyền thông, phản ánh kịp thời những thông tin tích 
cực, những hiến kế, đề xuất của bạn đọc về những chủ trương về đổi mới căn 
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, các hoạt động; chính sách, quy định mới của 

ngành Giáo dục … nhằm định hướng dư luận cho thanh thiếu nhi và xã hội về 
kết quả của ngành Giáo dục và sự phối hợp hoạt động hiệu quả giữa hai ngành; 

Hai là, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng chống bạo 

lực học đường, tuyên truyền Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một 
câu chuyện đẹp”; tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông 2018, công tác 
hướng nghiệp, các hội thi, cuộc thi dành cho học sinh; hoạt động Đoàn - Hội - 

Đội gắn với công tác tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tâm lý học sinh, giáo dục đạo 
đức cách mạng, kỹ năng sống trong nhà trường phù hợp với tâm lý lứa tuổi học 
sinh, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. 

Ba là, tổ chức các hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tình 
nguyện vì cộng đồng và hội nhập quốc tế thông qua các phong trào thi đua của 
hai đơn vị; hoạt động tư vấn, hỗ trợ, phân luồng, định hướng nghề nghiệp, việc 

làm; hỗ trợ khởi nghiệp trong học sinh; tiếp tục tăng cường quảng bá các chương 
trình học bổng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chương trình học bổng của 
Chính phủ, tổ chức nước ngoài đến học sinh; hoạt động nâng cao kiến thức về 

sức khỏe; nhận thức, ý thức, kỹ năng sử dụng, bảo quản các nhà vệ sinh và công 
trình nước sạch của cán bộ, giáo viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục; nhằm 
giáo dục, nâng cao có ý thức, trách nhiệm của học sinh về bảo vệ môi trường. 

Vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo nhà vệ sinh và 
các công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục. 



Bốn là, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam – 

Học tập tốt, rẻn luyện chăm” các trường tiểu học làm điểm trên toàn tỉnh, qua đó 
triển khai app làm việc tốt đến 100% đội viên học sinh tại các trường; phối hợp 
tổ chức Hội thi Olympic Tiếng Anh dành cho học sinh; rèn luyện kỹ năng sống, 

hình thành thói quen tốt cho các em như: cùng nhau ôn bài, học tiếng Anh, trồng 
cây xanh, tập thể dục, thể thao, đọc sách, nấu ăn, làm việc nhà. 

Năm là, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên 

chuyển sang hình thức học trực tuyến, phối hợp thực hiện Chương trình “sóng 
và máy tính cho em”, Chương trình gặp gỡ “Người em của Đoàn” đã kịp thời hỗ 
trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn có đủ phương tiện học trực tuyến và hỗ trợ 

vật chất và tinh thần cho học sinh bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. 

Sáu là, thực hiện chế độ chính sách đầy đủ cho giáo viên, học sinh tham 
gia công tác Đoàn – Hội – Đội trong trường học, các trường đã bố trí kinh phí, 

tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, thiết bị cho hoạt động Đoàn – Hội – Đội; 
bồi dưỡng và phát triển Đảng viên mới trong học sinh; phát huy sáng tạo, ý 
tưởng hay của các tổ chức Đoàn – Hội – Đội trong nhà trường. 

 Nhìn chung, công tác phối hợp tổ chức hoạt động Đoàn – Hội – Đội trong 
trường học đã trở thành hoạt động thường xuyên, hiệu quả trong các trường học, 
góp phần rất lớn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh. 

--------- 



 
ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP 

HUYỆN UỶ CAO LÃNH 
* 
 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
 

Cao Lãnh, ngày  08  tháng  08 năm 2022 

THAM LUẬN 
CỦA ĐẠI DIỆN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ CAO LÃNH 
tại Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với chủ đề “Vai trò của 
cấp uỷ trong lãnh đạo tổ chức Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới” 

----- 
Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ và 

cả hệ thống chính trị. Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ Cao Lãnh đã 
tập trung lãnh đạo, triển khai nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện Cao Lãnh 
được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có 01/17 xã (xã Bình Thạnh) đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đạt được kết quả nêu trên là sự nỗ lực, phấn 
đấu của cả hệ thống chính trị, trong đó có một phần đóng góp quan trọng của 
đoàn viên, thanh niên Huyện nhà.  

Ban Thường vụ Huyện uỷ luôn quan tâm lãnh đạo, định hướng nội dung 
hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Huyện và cơ sở, 
tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn triển khai thực hiện nhiệm vụ, tích cực 
tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
trên địa bàn. Tổ chức gặp gỡ cán bộ Đoàn chủ chốt Huyện và cơ sở; định kỳ 6 
tháng, cuối năm, Ban Thường vụ Huyện uỷ làm việc với Uỷ ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện, trong đó có tổ chức 
Đoàn Thanh niên để nắm tình hình hoạt động và kịp thời cho ý kiến tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc. Nhìn chung, với sự định hướng của Ban Thường vụ Huyện 
uỷ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Huyện đã bám sát 
các chương trình, nội dung công tác của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, sự chỉ đạo 
của Ban Thường vụ Huyện uỷ, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt 
động; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên chấp hành tốt chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động đăng ký thực 
hiện nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ cùng cấp, trong đó có nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới; tích cực tham gia thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội 
và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia xây dựng 
nông thôn mới, từ đó tổ chức Đoàn đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý 
nghĩa như: thành lập Đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, xây dựng 



cụm dân cư “An toàn, xanh - sạch - đẹp”, thực hiện mô hình “Vườn ươm thanh 
niên”, tổ chức hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, “Kỳ 
nghỉ xanh”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, tích cực tham gia phong 
trào “Sáng tạo trong khởi nghiệp, lập nghiệp”; giới thiệu việc làm, đưa lao động 
đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, triển khai các giải pháp 
giảm nghèo bền vững, tham gia phát triển kinh tế; xây dựng đời sống văn hóa, 
xung kích đi đầu giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn… 
góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo 
bền vững tại địa phương. 

Tuy nhiên, việc phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây 
dựng Nông thôn mới còn một số hạn chế; công tác tập hợp thanh niên tham gia 
các hoạt động xây dựng nông thôn mới có nơi chưa đầy đủ; việc xây dựng mô 
hình mới, cách làm hiệu quả còn ít; công tác giám sát, phản biện xã hội của tổ 
chức Đoàn về xây dựng nông thôn mới có nội dung chưa cụ thể.  

Để lãnh đạo tổ chức Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới đạt hiệu 
quả hơn nữa trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện uỷ Cao Lãnh tập 
trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:  

Thứ nhất, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của 
đoàn viên, thanh niên về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với 
Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững, hướng 
đến mục tiêu nâng cao ý thức tự lực, hợp tác, chăm chỉ, tiết kiệm để thoát nghèo, 
vươn lên khá giàu, góp phần nâng cao thu nhập người dân. 

 Thứ hai, phát triển và kịp thời nhân rộng các mô hình hiệu quả. Phát huy 
tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tuổi trẻ huyện Cao Lãnh tình nguyện chung tay 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Triển khai các hoạt động thúc đẩy, tạo 
điều kiện để đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp từ các sản phẩm truyền thống 
của địa phương theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch; nâng cao hiệu quả hoạt 
động của đội hình thanh niên tình nguyện “Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin 
cho Hội quán”, tham gia các đội hình hỗ trợ nông dân tại địa phương ứng dụng 
công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật vào sản xuất và tiêu thụ nông sản. Tuyên 
truyền, vận động giới thiệu việc làm, thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền 
vững và hoạt động phát triển kinh tế đối với thanh niên.  

Thứ ba, tiếp tục duy trì làm việc định kỳ giữa Ban Thường vụ Huyện uỷ 
với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Huyện; gặp gỡ giữa Ban Thường 
vụ Huyện uỷ với đoàn viên thanh niên để kịp thời định hướng, tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc trong hoạt động. Đoàn Thanh niên chủ động đăng ký với cấp 



uỷ cùng cấp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm. Hằng năm, tổ chức Đoàn thực hiện 
ít nhất một công trình, phần việc, hoạt động ý nghĩa góp phần xây dựng nông 
thôn mới tại địa phương. 

Thứ tư, lãnh đạo thực hiện tốt công tác cán bộ; phối hợp đào tạo, bồi 
dưỡng, cập nhật kiến thức, thông tin, kỹ năng… để xây dựng lực lượng cán bộ 
Đoàn từ Huyện đến cơ sở năng động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tạo nguồn cán 
bộ kế thừa cho hệ thống chính trị huyện Cao Lãnh.  

Thứ năm, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Thanh niên tham gia góp ý, 
giám sát, phản biện xã hội đối với các chương trình phát triển kinh tế  - xã hội 
của địa phương, trong đó có nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Kịp thời biểu 
dương, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có mô hình hay, cách làm sáng tạo 
trong xây dựng nông thôn mới, góp phần lan toả, nâng cao ý thức của đoàn viên, 
thanh niên và người dân, từng bước xây dựng quê hương Cao Lãnh ngày càng 
văn minh, phát triển./. 

 



BÁO CÁO THAM LUẬN 
vai trò của cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng  

công tác tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên địa bàn Huyện 
------- 

             Huyện ủy châu Thành 

 Thời kỳ nào cũng vậy, thanh niên Việt Nam luôn được xem là rường cột 
và tương lai của đất nước. Thanh niên luôn là lực lượng xung kích trong các 
cuộc đấu tranh cách mạng, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại 
và phát triển của xã hội. Ngay từ khi ra đời và trong quá trình lãnh đạo của 
mình, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề cao vai trò của thanh niên, xác định 
thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của 
dân tộc. Do đó, ở bất kỳ giai đoạn nào các cấp ủy đảng phải lãnh đạo cả hệ 
thống chính trị và toàn xã hội thực hiện tốt công tác thanh niên và chăm lo xây 
dựng tổ chức Đoàn. 

Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh đối với sự phát triển của Tỉnh nói chung và huyện Châu Thành nói riêng, 
thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng đối với công tác Đoàn, nhất là từ khi 
Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 về 
“tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Huyện ủy Châu Thành luôn chú 
trọng lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện nhà ngày càng 
phát triển, bộ máy tổ chức Đoàn không ngừng được lớn mạnh, củng cố và kiện 
toàn đảm bảo đủ số lượng và nâng cao về chất lượng; đội ngũ cán bộ đoàn ngày 
càng trưởng thành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, là 
nguồn cán bộ bổ sung kịp thời, hiệu quả cho cấp ủy và chính quyền của huyện.  

Trong những năm qua, Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy 
thường xuyên quan tâm, kịp thời triển khai, quán triệt các chủ trương, chính sách, 
lãnh đạo cụ thể hóa từng nội dung để làm sao ngày càng đổi mới phương thức lãnh 
đạo đối với công tác Đoàn theo hướng ngày càng dân chủ, sát với tình hình thực 
tế trên địa bàn, nhằm đạt hiệu quả cao hơn, cụ thể như: trước khi ban hành nghị 
quyết, đều tổ chức khảo sát, đánh giá đúng thực trạng, tổ chức trao đổi, phát huy 
vai trò, vị trí của đoàn viên, thanh niên, tiếp thu có chọn lọc nhiều ý kiến từ cơ 
sở, nhất là, từ đội ngũ cán bộ đoàn... từ đó việc ban hành, tổ chức học tập và 
triển khai thực hiện nghị quyết được thuận lợi, nhận thức của từng cá nhân được 
nâng lên, áp dụng phù hợp với thực tế công việc nên nhiều phong trào tạo được 
sự đồng thuận và hưởng ứng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên các cấp.  



Bên cạnh đó, Huyện ủy lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 
các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đoàn 
viên, thanh niên, nhất là các chủ trương, chính sách có liên quan trực tiếp đến 
quyền và lợi ích của đoàn viên, thanh niên… Lãnh đạo Đoàn Thanh niên từ 
Huyện đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và 
phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 
217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “về ban hành Quy chế giám sát 
và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – 
xã hội” và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “về ban 
hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội 
và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Ngoài ra 
Huyện ủy luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khơi dậy mọi nguồn lực 
trong lực lượng đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên có ý tưởng khởi nghiệp và 
các doanh nghiệp trẻ; tạo niềm tin để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và 
Nhân dân bày tỏ được khát vọng, tính sáng tạo, năng động trong lao động sản 
xuất; tính sẵn sàng, dám nghĩ, dám làm về ý tưởng, khát vọng khởi nghiệp của 
mình, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Huyện. 

Với sự quan tâm, thường xuyên theo dõi, làm việc trực tiếp để kịp thời tháo 
gỡ khó khăn ngay từ ban đầu nên công tác Đoàn trên địa bàn huyện Châu Thành 
đã có sự phát triển toàn diện; chủ động, linh hoạt, sáng tạo đổi mới nội dung và 
phương thức hoạt động phù hợp với từng đối tượng; làm tốt vai trò hạt nhân 
đoàn kết thanh niên, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
cán bộ, đoàn viên thanh niên. Trong đó đáng chú ý là nội dung các cuộc vận động, 
các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ như: cuộc vận động “Tuổi trẻ học 
tập và làm theo lời Bác”, “Tuổi trẻ Châu Thành chung tay xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Châu 
Thành thời kỳ mới”, với nhiều mô hình phong phú, đa dạng, góp phần chuyển đổi 
cơ cấu lao động, giải quyết việc làm cho thanh niên, nhân rộng và nâng chất các mô 
hình làm kinh tế giỏi, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp… được đông đảo đoàn viên, 
thanh niên tham gia. Với kết quả đó, Huyện đoàn Châu Thành được Tỉnh đoàn 
đánh giá cao, nhiều năm liền đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đứng trong tóp 
đầu của Tỉnh. Đặc biệt, là được Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu 
công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. 

Quan tâm lãnh đạo công tác sơ kết, tổng kết kịp thời có hiệu quả các chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng, góp phần cùng các cấp ủy đảng đánh giá việc thực 
hiện các nghị quyết của Đảng trong cuộc sống. Đồng thời, đề ra biện pháp khắc 
phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 



 Tuy nhiên, trong lãnh đạo đối với hoạt động công tác Đoàn và phong trào 
thanh thiếu nhi trong tình hình mới, còn một số mặt hạn chế như: triển khai và cụ 
thể hóa Nghị quyết của một vài cơ sở Đảng còn chậm; việc dự báo xu hướng 
phát triển, tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của 
đoàn viên, thanh niên để đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có lúc chưa 
được kịp thời. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của một vài cấp ủy đảng cơ sở đối với công 
tác thanh niên còn chung chung, thiếu sự cụ thể và tính nhất quán, chưa mạnh 
dạn tin tưởng, giao việc vẫn còn tư tưởng bao biện làm thay, cầm tay chỉ việc 
hoặc khoán trắng cho Đoàn. 

 Nguyên nhân của những hạn chế: một vài cấp ủy đảng chưa quan tâm 
đúng mức lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; việc đôn đốc, 
kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết 
của Đảng về công tác thanh niên chưa thường xuyên, kịp thời; một số cơ sở 
Đoàn chưa làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất cho cấp ủy đảng, chính quyền, 
công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị 
- xã hội trong công tác thanh niên còn hạn chế. 

 Để tiếp tục đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức 
Đảng đối với hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình 
hình hiện nay, trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tập 
trung một số nhiệm vụ, giải pháp như sau: 

 Một là, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng đối 
với thanh niên và công tác thanh niên. 

 Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác thanh niên 
trong tình hình mới đối với các cấp ủy đảng cơ sở, cán bộ, đảng viên. Cần có sự 
đánh giá, nhìn nhận một cách khách quan, khoa học về thanh niên, khắc phục lối 
nhìn phiến diện từ những tiêu cực, hạn chế của thanh niên (đôi khi chỉ là cá biệt) 
mà đi đến hạ thấp vai trò của thanh niên. Tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên 
cần tham gia cùng với thanh niên như một người bạn để có thể làm tốt vai trò 
định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo. 

 Hai là, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng 
đối với tổ chức Đoàn theo hướng sâu sát, thiết thực và hiệu quả. 

 Xem đây là nội dung cơ bản quyết định sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ 
chức Đoàn thanh niên cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Cần xác định phải tuân thủ 
chặt chẽ nguyên tắc tính đảng nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo nguyên tắc 
tính quần chúng và tính khoa học vì phải hiểu được thanh niên thì lãnh đạo 
thanh niên mới hiệu quả. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng định hướng về chính 
trị, tư tưởng nhưng cũng cần tôn trọng tính độc lập, sáng tạo của các tổ chức 
thanh niên, tránh tình trạng áp đặt, cầm tay chỉ việc của các cấp ủy đảng. Có 



đảm bảo tính độc lập thì các tổ chức thanh niên mới phát huy được tính sáng tạo 
của tổ chức mình, làm cho tổ chức mình thực sự là tổ chức của thanh niên và lấy 
thanh niên làm gốc. 

 Ba là, quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện cho hoạt động của tổ 
chức cơ sở Đoàn. 

 Lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, ban, ngành có liên quan kịp thời cụ thể hóa, 
thực hiện đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên, có 
trách nhiệm phối hợp tốt cũng như tạo mọi điều kiện cho hoạt động của tổ chức 
Đoàn trong các hoạt động liên quan đến thanh niên, nhất là tạo điều kiện về cơ 
sở vật chất và kinh phí. Thường xuyên chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn 
và các tổ chức do Đoàn làm nòng cốt thực sự vững mạnh; coi trọng công tác 
tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, sắp xếp bố trí cán bộ Đoàn. 

 Bốn là, kịp thời nắm bắt những biến động về thanh niên và công tác thanh niên. 

 Trên cơ sở nắm bắt kịp thời để công tác nắm tình hình và tổng kết thực tiễn 
được sát và phù hợp với tình hình thanh niên và công tác thanh niên của đơn vị 
trong từng giai đoạn. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ 
chức thực hiện các chủ trương của Đảng đối với Đoàn và công tác thanh niên; 
thường xuyên kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các sáng kiến, điển 
hình tiên tiến, nhân tố mới của công tác Đoàn và phong trào thanh niên. 

 Năm là, bản thân các tổ chức cơ sở Đoàn phải chủ động tham mưu cho cấp 
ủy cơ sở lãnh đạo toàn diện công tác thanh niên. 

 Mỗi tổ chức cơ sở Đoàn cần bám sát tình hình thực tế của đoàn viên, thanh 
niên để trên cơ sở đó tham mưu các vấn đề đúng, phù hợp với nhu cầu và 
nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của thanh niên. Tổ chức cơ sở đoàn cũng 
cần tận dụng mọi cơ hội và phát huy tốt vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong 
công tác phối hợp với chính quyền, các cơ quan, ban, ngành cùng cấp để công 
tác thanh niên được xã hội hóa một cách sâu rộng. 

 Trên đây là báo cáo tham luận của Huyện ủy Châu Thành về vai trò của 
cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tổ chức của 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn Huyện. 



 


