
BCH ĐOÀN TỈNH LAI CHÂU 

*** 

Số: 480-BC/TĐTN-BPT 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Lai Châu, ngày 26 tháng 11 năm 2021 

 

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện Công trình thanh niên cấp tỉnh năm 2021 

---------- 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh 

Lai Châu năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả đăng ký, thực 

hiện Công trình thanh niên cấp tỉnh năm 2021, như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI 

1. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Hướng dẫn số 115-HD/TĐTN-TNNT, 

CN&ĐT, ngày 15/3/2017 về việc “Triển khai thực hiện công trình thanh niên”; 

Công văn số 907-CV/TĐTN-BPT, ngày 09/3/2021 về việc “Đăng ký triển khai thực 

hiện công trình thanh niên cấp huyện năm 2021”. Sau khi nhận được đăng ký của 

cấp huyện, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn định hướng, lựa chọn, hỗ trợ thực hiện 03 

công trình cấp tỉnh (Công trình Măng non “Phòng truyền thống Đội TNTP Hồ Chí 

Minh” tỉnh Lai Châu, Công trình “Đường điện năng lượng mặt trời’’, Công trình 

“Cọn nước thanh niên”) và ban hành Quyết định số 290-QĐ/TĐTN-BPT, ngày 24   

tháng 11 năm 2021 về việc “Công nhận Công trình thanh niên cấp tỉnh năm 2021”. 

2. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo hướng dẫn triển khai công trình 

thanh niên kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp 

đến các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh, qua đó phát huy vai trò xung kích, tình 

nguyện của tuổi trẻ trong tham gia đảm nhận những khâu khó, việc mới gắn với 

nhiệm vụ chuyên môn, chương trình công tác, kế hoạch sản xuất, kinh doanh 

của địa phương, đơn vị; tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, khắc phục 

những khó khăn, bức xúc của cộng đồng, triển khai các nhiệm vụ kinh tế - văn 

hoá - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Toàn tỉnh đã xây dựng và gắn biển 

03 công trình thanh niên cấp tỉnh; 12/12 huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc 

đăng ký thực hiện có công trình thanh niên, 100% cơ sở Đoàn đăng ký thực hiện 

công trình, phần việc thanh niên. 

3. Công trình thanh niên các cấp đã huy động được sự tham gia nhiệt tình, 

tích cực của đoàn viên, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên, thiếu 

nhi tham gia giao lưu, sinh hoạt. Từ đó rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, khơi 

dậy tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc đóng góp sức lực, trí tuệ, nhiệt 

huyết cho quá trình phát triển của đất nước; đồng thời thể hiện sự sáng tạo, tính 

xung kích, dám nghĩ, dám làm của đoàn viên, thanh niên trong tham gia thực hiện 

công trình, để thấy rõ vinh dự và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng 
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và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường tuyên truyền giáo dục, phát huy vai trò trách 

nhiệm của cán bộ đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh. 

Từ công trình thanh niên đã phát huy sức mạnh của đoàn viên, thanh niên  

trong lao động sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tạo sự đồng 

thuận cao trong xã hội, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng quê hương Lai 

Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT  ĐƯỢC 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức huy động, vận động nguồn lực từ nguồn 

xã hội hóa thực hiện và Khánh thành Công trình thanh niên cấp tỉnh Công trình 

Măng non “Phòng truyền thống Đội TNTP Hồ Chí Minh” tỉnh Lai Châu vào 

ngày 05/6/2021 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh thu hút 20 đoàn 

viên, thanh niên tham gia với trị giá 50 triệu đồng. Công trình hoàn thành thể hiện 

được vai trò xung kích, tình nguyện, xây dựng, phát triển của Đội TNTP Hồ Chí 

Minh tỉnh Lai Châu trong hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh 

và của Đoàn, Đội đem lại niềm vui cho thiếu nhi, mang nhiều ý nghĩa. 

Công trình “Đường điện năng lượng mặt trời’’ huy động, vận động 

nguồn lực từ nguồn xã hội hóa, vào ngày 22/3/2021 tại bản Lao Chải 1, xã 

Khun Há, tổng chiều dài tuyến đường chiếu sáng gần 2 km chạy quanh bản, 

với 45 cột, 45 bộ đèn Led chiếu sáng bằng pin năng lượng mặt trời, thu hút 

30 đoàn viên, thanh niên tham gia. Tổng kinh phí vật tư, thực hiện công 

trình là 120 triệu đồng. Ngoài ra, để hoàn thành tuyến đường điện này, Đoàn 

xã Khun Há đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên cùng Nhân dân 

của bản thực hiện lắp đặt. Công trình chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời 

hoàn thành không chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt, sản xuất, giao 

thương hàng hóa, mà còn giúp người dân tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi 

trường; góp phần thúc đẩy, phát triển du lịch của bản. 

Công trình “Cọn nước thanh niên” hoàn thiện vào ngày 30/3/2021 tại  khu 

Lâm Viên, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, với kinh phí 133 triệu đồng. 

Công trình còn có sự đóng góp của hơn 200 cán bộ, viên chức và đoàn viên, thanh 

niên với 15 ngày công chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Công trình hoàn thành là địa điểm tham 

quan, du lịch có ý nghĩa văn hóa cho đoàn viên, thanh niên và Nhân dân. 

Các công trình thanh niên thể hiện được vai trò xung kích, tình nguyện của 

thanh niên trong hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh và của Đoàn.  
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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm  

Bám sát định hướng của Trung ương Đoàn và các nhiệm vụ chính trị của 

tỉnh. Chủ động phối hợp với các đơn vị xây dựng nguồn kinh phí, tập trung 

tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên xung kích tham gia các hoạt động 

tình nguyện. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, đôn đốc trong quá trình triển 

khai, thực hiện. Công trình thanh niên các cấp được đoàn viên, thanh niên tham 

gia nhiệt tình, tích cực. Các công trình, phần việc thanh niên nhận được sự quan 

tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực 

lượng trong xã hội đối với công tác giáo dục thế hệ trẻ nói chung và xây dựng 

nông thôn mới nói riêng. Các công trình thanh niên đã và đang khẳng định vai 

trò của thanh niên, vị thế của tổ chức Đoàn trong công tác giáo dục, bồi dưỡng 

thế hệ trẻ được nâng cao, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm 

của tuổi trẻ với các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. 

2. Hạn chế 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Đoàn các cấp còn khó khăn về 

kinh phí nên quy mô công trình nhỏ. Ở một số đơn vị công tác tham mưu, khảo 

sát, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả còn hạn chế. 

3. Phương hướng khắc phục 

Tuyên truyền ý nghĩa của việc triển khai thực hiện công trình, vận động 

nguồn lực tổ chức thực hiện các công trình thanh niên, đặc biệt là các công trình tại 

các vùng khó khăn trong tỉnh. 

Tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các mạnh 

thường quân để tiếp tục tham mưu với cấp ủy chính quyền, tổ chức tốt các hoạt 

động để ĐVTN và Nhân dân tham gia phát huy hết khả năng và năng lực đối với 

việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. 

 

Nơi nhận:     
- Văn phòng TW Đoàn; 

- Ban TN Công nhân, Đô thị TW Đoàn; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Thường trực Tỉnh đoàn; 

- Các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc;              
- Lưu VP, BPT.                                  

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 
 

 
 

Phạm Ngọc Đang 
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