
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM 

ỦY BAN TỈNH LAI CHÂU 

*** 

Số: 08-BC/UBH 

 
  Lai Châu, ngày 25 tháng 02 năm 2021 

 

BÁO CÁO  
Tổng kết Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2020 

và Xuân tình nguyện năm 2021 

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

Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TWH, ngày 26/10/2020 của Trung ương 

Hội LHTN Việt Nam về“Tổ chức Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 

2020 và Xuân tình nguyện năm 2021”, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh 

Lai Châu báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình, cụ thể như sau: 

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 12-KH/UBH, ngày 29/10/2020 về “Triển khai Chương trình Tình 

nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021”; Kế hoạch số 18-

KH/UBH, ngày 19 tháng 01 năm 2021 về Tổ chức Chương trình “Xuân tình 

nguyện năm 2021”. Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình Xuân tình nguyện năm 2021 tại huyện Phong 

Thổ với các hoạt động tổ chức Thăm và tặng quà gia đình chính sách, học sinh 

có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo; chỉ đạo tổ chức Hội các cấp, các CLB, đội, 

nhóm trong toàn tỉnh chủ động hưởng ứng và tổ chức các hoạt động của đơn vị 

bám sát chỉ đạo của Hội cấp trên, phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị.  

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

Các cấp bộ Hội tổ chức 182 buổi tuyên truyền, thông tin cho 7.445 lượt 

đoàn viên, hội viên, thanh niên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước thông qua các buổi sinh hoạt Đoàn - Hội. Tiếp tục tuyên 

truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn 

thể đoàn viên, hội viên và thanh niên. 

Công tác chỉ đạo, triển khai, thông tin, tuyên truyền được tập trung thực 

hiện kịp thời giúp hội viên, thanh niên nhanh chóng nắm bắt và cùng tham gia 

hiệu quả; Thường xuyên cập nhật đưa tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo 

Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh địa phương, trên 

các trang mạng xã hội chính thống của Đoàn, Hội các cấp... 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Chương trình “Đông ấm cho em” 

Tại Lễ ra quân Chương trình Xuân tình nguyện năm 2021 tại huyện 

Phong Thổ, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 

và Ban TNNT Trung ương Đoàn trao tặng 3000 quyển vở cho học sinh Trường 
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PTDT Bán trú THCS xã Huổi Luông và 02 máy lọc nước, 03 thùng kẹo cho 

trường Tiểu học và PTDT BT THCS xã Huổi Luông. 

Các huyện, thành hội phối hợp tổ chức trao tặng 7.656 suất quà trị giá 

1.625 triệu đồng, 2.772 suất học bổng trị giá 586 triệu đồng cho học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn; Nhận đỡ đầu mới 20 em, thăm và tặng quà 249 em nuôi 

của đoàn trị giá 119 triệu đồng, trao 05 bao quần áo, nấu 03 bữa ăn cho 85 học 

sinh tại trường tiểu học và THCS, tiêu biểu là Hội LHTN Việt Nam các huyện 

Tân Uyên, Phong Thổ, Nậm Nhùn, Mường Tè, Tam Đường, Thành Phố,... 

2. Chương trình “Chia sẻ cùng nhà nông” 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền “Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến 

đổi khí hậu” cho đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân. Tuyên truyền, hướng 

dẫn bà con, nhân dân cách chống rét cho cây trồng, vật nuôi, chăm sóc các loại 

cây công nghiệp, cây hoa màu và việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. 

Phòng, chống cháy rừng trong mùa hanh khô, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; 

phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vào dịp Tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021... Huy động trên 500 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia 

dọn vệ sinh hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh; trồng và chăm sóc cây xanh. Sửa 

chữa, xây mới 04 Nhà Nhân ái trị giá 128 triệu đồng (xây mới 01 nhà tại xã Bản 

Giang huyện Tam Đường, sửa chữa 03 nhà tại huyện Phong Thổ); xây dựng 01 

trường mầm non tại xã Bum Tở, huyện Mường Tè trị giá 380 triệu đồng. Thực 

hiện 14 công trình thanh niên cấp huyện trị giá 222 triệu đồng trong đó: 01 công 

trình thanh niên đường năng lượng mặt trời tại trung tâm xã Bản Giang trị giá 30 

triệu; 01 công trình thanh niên tuyến đường điện thắp sáng nông thôn tại huyện 

Tam Đường trị giá 60 triệu đồng; 07 sân chơi thiếu nhi và lắp bóng điện năng 

lượng mặt trời trị giá 7 triệu đồng tại huyện Phong Thổ; 01 công trình thanh niên 

lắp điện thắp sáng nông thôn tại xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn trị giá 20 triệu 

đồng; 01 công trình thanh niên thắp sáng nông thôn và 01 công trình lò đốt rác 

trị giá 40 triệu đồng tại huyện Mường Tè. 

3. Chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng” 

Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo, triển khai 

tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các văn bản 

chỉ đạo của Trung ương đoàn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về triển khai thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19. Chỉ đạo các huyện, thành đoàn và đoàn 

trực thuộc triển khai phòng, chống dịch Covid - 19. Tuyên truyền, vận động đến 

đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân về diễn biến của dịch bệnh và 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng. Phối hợp tuyên truyền bằng 

các hình thức như dán tờ rơi, loa phát thanh, loa di động; phân công cán bộ 

Đoàn, Hội phụ trách từng địa bàn để tuyên truyền, nắm tình hình qua đó kịp thời 

báo cáo khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra...  
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Các huyện, thành hội phối hợp tổ chức 319 buổi tuyên truyền về hướng 

dẫn phòng các bệnh thường gặp trong mùa đông. Tổ chức được 196 buổi tuyên 

truyền về phòng, chống dịch Covid-19, trên địa bàn các bản có lao động từ 

Trung Quốc trở về. Vận động, trao tặng 70 chai nước sát khuẩn trị giá 7 triệu 

đồng cho cán bộ chiến sỹ thi hành nhiệm vụ góp phần vào phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. Thường xuyên cập nhật các thông tin hướng dẫn phòng ngừa 

đăng tải trên mạng xã hội do Đoàn quản lý.  

4. Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội  

Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và 

VNPT Lai Châu tổ chức Chương trình “Gian hàng 0 đồng -San sẻ yêu thương, 

chung tay vượt qua thiên tai, dịch bệnh năm 2020” trao tặng 500 suất quà trong 

đó 400 suất quà trị giá 40 triệu đồng và 100 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho 

các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, thanh niên công 

nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tặng 04 suất quà trị giá 4 triệu đồng cho chốt chặn 

dịch covid-19 tại huyện Phong Thổ. 

Các cấp bộ Hội vận động, quyên góp, phối hợp trao tặng 2.903 suất quà cho 

gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trị giá 1.558 triệu đồng và trao tặng 62 

suất quà cho các gia đình chính sách, người có công trị giá 269 triệu đồng; Duy trì 

chương trình Bát cháo tình thương tại các trung tâm y tế cấp huyện với  600 suất 

cháo được phát miễn phí cho bệnh nhân; Hỗ trợ, giúp đỡ 01 gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn làm nền nhà trị giá 7 triệu đồng; Tặng 150 suất quà trị giá 52,6 triệu đồng 

cho các tân binh lên đường nhập ngũ. Tổ chức 01 buổi khám và phát thuốc miễn 

phí cho 50 người dân trị giá 25 triệu đồng. 

5. Tổ chức Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” 

Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phát động, chỉ đạo các huyện, thành hội, cán 

bộ, hội viên tham gia Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” để thực 

hiện Cuộc vận động “10.000 bước chân mỗi ngày” nâng cao sức khỏe, rèn 

luyện thể chất cho hội viên, thanh niên như: Tổ chức cài đặt ứng dụng strava gây 

quỹ ủng hộ xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số rất 

ít người tại Việt Nam. Chuẩn bị các điều kiện xây dựng Nhà Văn hóa dân tộc Lự 

tại xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. 

6. Kết nối, phối hợp với các tổ chức, Câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm tình 

nguyện trong triển khai Chương trình “Tình nguyện mùa Đông và Xuân 

tình nguyện” 

Thường xuyên định hướng, kết nối, hỗ trợ và đồng hành cùng 125 Câu lạc 

bộ, tổ, đội, nhóm tình nguyện và các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động hưởng 

ứng Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 

2021: Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ, Câu lạc bộ Tóc Lai Châu, các câu lạc, bộ, đội 

nhóm cấp huyện và cấp xã. Kết nối, tổ chức các hoạt động chăm lo cho người dân 

có hoàn cảnh khó khăn đón Tết và vượt qua ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. 
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Duy trì hiệu quả các đội văn nghệ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; phát huy hiệu 

quả của các đội thanh niên xung kích bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông,...  

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện 

năm 2021 tiếp tục nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, 

chính quyền địa phương và đông đảo người dân. Công tác thông tin, tuyên 

truyền được đầu tư thực hiện tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu và nâng cao hiệu 

ứng xã hội của các chương trình. 

Các cơ sở Hội có sự chủ động trong xây dựng kế hoạch và tổ chức các nội 

dung gắn với địa phương, đơn vị; Các Hội, CLB, đội, nhóm thanh niên tình 

nguyện tích cực tham gia với các hoạt động cụ thể, thiết thực. 

Nhiều hoạt động rõ nét, mang lại hiệu quả xã hội cao, có tính nhân văn sâu 

sắc, thiết thực chăm lo cho các đối tượng yếu thế có cơ hội phát triển trong xã hội. 

Chương trình nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của cộng đồng xã hội; 

Thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh,… 

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

Một số đơn vị chưa chủ động triển khai thực hiện chương trình; công tác 

chỉ đạo, hướng dẫn, động viên khen thưởng cơ sở chưa kịp thời; chế độ báo cáo 

còn chậm. 

Nguồn lực để tổ chức, thực hiện các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ giúp đỡ 

đoàn viên, hội viên, thanh niên và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa 

phương còn hạn chế. 

Trên đây là báo cáo Tổng kết Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2020 

và Xuân tình nguyện năm 2021 của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu./. 

 

Nơi nhận: 
- VP Trung ương Hội; 

- Ban ĐKTHTN Trung ương Đoàn; 

- Ban Dân vận Tỉnh uỷ; 

- TT Tỉnh Đoàn; 

- Lưu VT, UBH. 

TM. HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thuận 
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