
 

BÁO CÁO 
Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên năm 2021 

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

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021, 

Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu báo cáo kết quả công tác đoàn 

kết tập hợp thanh niên năm 2021 như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH  

Lai Châu là tỉnh miền núi nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc với diện tích tự 

nhiên 9.068,787km2, dân số trên 475.545 người, với 20 dân tộc sinh sống chiếm 

khoảng 87% (trong đó có 5 dân tộc rất ít người là Cống, Mảng, Si La, La Hủ, Lự); 

Toàn tỉnh có 08 đơn vị hành chính cấp huyện; 106 xã, phường, thị trấn; tỉnh có 

đường biên giới giáp với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc dài 265,165km, có vị trí chiến 

lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.  

Lai Châu có 106.027 thanh niên, chiếm khoảng 22,30% dân số toàn tỉnh. 

Thanh niên nói chung sống có lý tưởng, tư duy năng động, sáng tạo, có lòng yêu 

nước, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của tỉnh nhà; không 

ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ; sẵn 

sàng đảm nhận những việc mới, việc khó, biết sẻ chia, chung sức cùng cộng đồng 

xã hội. Tỷ lệ thanh niên nhiệt huyết phấn đấu gia nhập tổ chức Đoàn, phấn đấu trở 

thành đoàn viên ưu tú và mong muốn phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng 

có xu hướng ngày càng tăng.  

Nhìn chung tình hình tư tưởng thanh niên trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh cơ 

bản ổn định. Thanh niên đã có bước trưởng thành nhanh chóng về trình độ nhận 

thức, tư duy và hành động, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp 

luật của nhà nước, quan tâm nhiều hơn đến các thông tin thời sự, các sự kiện chính 

trị của tỉnh, đất nước. Đoàn viên, thanh niên nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động tình 

nguyện do tổ chức Đoàn, Hội phát động.  

Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận nhỏ thanh niên ở một số địa phương chưa 

quan tâm tới việc phát triển bản thân, sa vào một số tệ nạn xã hội, ham chơi, đua đòi. 

Đoàn - Hội các cấp chưa tiếp cận và thu hút họ tham gia vào các hoạt động do Đoàn, 

Hội tổ chức. 

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM 
ỦY BAN TỈNH LAI CHÂU 

*** 
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II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI 

Ngay từ đầu năm, Ủy ban Hội đã triển khai thực hiện Chương trình công tác 

năm, phân công cán bộ Hội theo dõi, hỗ trợ hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt 

động tại cơ sở.  Định kỳ tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và Phong trào thanh 

niên với các cơ sở Hội, kịp thời nắm bắt thông tin hoạt động cơ sở, hướng dẫn cơ sở 

tháo gỡ, giải quyết những khó khăn trong điều hành tổ chức các hoạt động, chỉ đạo cơ 

sở thực hiện các hoạt động trọng tâm theo chủ đề năm 2021 “Thanh niên Lai Châu khởi 

nghiệp, lập nghiệp”. 

Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc 

Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh 

Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Tổ chức Hội nghị học tập, triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại Hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ 

IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024;  

Tăng cường phối hợp với các ngành, các đơn vị chức năng trong công tác 

chăm lo và hỗ trợ thanh niên. Phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội, các thiết chế 

văn hóa cùng đồng hành với tổ chức Hội tạo sân chơi lành mạnh phục vụ các đối 

tượng thanh niên trên địa bàn tỉnh. 

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh luôn duy trì, tổ chức tốt các hoạt động bám 

sát các hướng dẫn của Trung ương Hội. Ủy ban Hội tỉnh đã chủ động tham mưu và 

đề xuất ý kiến, chỉ đạo các huyện, thành Hội tổ chức tốt các phong trào và duy trì các 

hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện tại cơ sở đặc biệt chú trọng tới vùng 

sâu, vùng xa vùng khó khăn, nơi thường xảy ra thiên tai, các xã có Chương trình xây 

dựng nông thôn mới. Tổng số các đội thanh niên đã duy trì và hoạt động tốt, tích cực 

tham gia các hoạt động tuyên truyền và hỗ trợ Nhân dân ổn định sản xuất, củng cố 

kiện toàn tổ chức Hội tại địa bàn tham gia tình nguyện đảm bảo thực hiện tốt các 

nhiệm vụ theo định hướng của tỉnh và Trung ương Đoàn, Hội. 

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

Xác định rõ tổ chức Hội và các hoạt động Hội là một môi trường để hội viên, 

thanh niên thể hiện, rèn luyện và phấn đấu gia nhập tổ chức Đoàn. Các cấp Hội, 

nhất là các chi hội, luôn chú trọng đến việc bồi dưỡng, giới thiệu những hội viên 

tích cực, có thành tích để tổ chức Đoàn xem xét kết nạp. Trong năm 2021, kết nạp 

mới 1.142 hội viên, hiện nay toàn tỉnh có tổng số 43.137 hội viên, tỷ lệ đoàn kết tập 

hợp thanh niên đạt 73,8%, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020. Đoàn, Hội các cấp tiếp 

tục đẩy mạnh việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trên các lĩnh vực, 

đối tượng theo hướng vừa phát huy hiệu quả các tổ chức thành viên tập thể của Hội 
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LHTN Việt Nam, vừa phát huy vai trò nòng cốt của Đoàn, thu hút đông đảo ĐVTN 

tham gia vào các hoạt động do Đoàn - Hội tổ chức.  

Các cấp bộ hội chú trọng mở rộng, gia tăng số lượng và chất lượng hội viên 

trên địa bàn dân cư, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, doanh 

nhân trẻ, trí thức trẻ, bác sĩ trẻ, tài năng trẻ; bắt đầu tiếp cận lực lượng thanh niên 

lao động tự do, thanh niên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên yếu 

thế có cơ hội phát triển, thanh niên hoàn lương. Công tác chăm lo, đáp ứng nhu cầu 

của hội viên ngày càng tốt hơn theo hướng tăng cường các hoạt động giao lưu, đối 

thoại, tọa đàm, diễn đàn để hội viên, thanh niên được bày tỏ chính kiến, thể hiện 

mong muốn, nguyện vọng của mình, đóng góp công sức, trí tuệ góp phần phát triển 

kinh tế, xã hội của tỉnh.   

Hoạt động thành lập các tổ chức Hội ở khu vực doanh nghệp ngoài nhà nước 

tiếp tục triển khai. Thông qua tổ chức Hội, các hội viên thuộc các doanh nghiệp 

ngoài nhà nước đã được tư vấn, hỗ trợ phương pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của thanh niên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức 

Hội trong các doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước. Các tổ chức Đoàn, Hội trong 

các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận 

động, thuyết phục chủ doanh nghiệp tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn, Hội hoạt động. 

Đồng thời tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, sức 

khỏe và tinh thần, kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên công nhân thông qua các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động tuyên truyền pháp luật 

thu hút đông đảo thanh niên công nhân tham gia.  

Các cơ sở Hội tập trung phát triển hội viên mới, chú trọng đến chất lượng hội 

viên; phối hợp với tổ chức Đoàn trong thực hiện chủ trương “1+1”, rà soát số liệu 

hội viên có mặt tại địa phương để triển khai tổ chức các hoạt động phù hợp; Duy trì 

hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên theo nghề nghiệp, sở thích. Duy 

trì hiệu quả 56 câu lạc bộ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, 155 đội thanh niên xung 

kích cấp xã, 36 mô hình kinh tế tập thể của thanh niên, 125 đội hình tham gia công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương... 

Các hoạt động của các tổ chức thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam 

tỉnh Lai Châu được duy trì hiệu quả: 

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Hội thường xuyên đẩy mạnh hoạt động tập hợp, xây 

dựng lực lượng doanh nhân trẻ, gắn kết các hoạt động doanh nhân trẻ với xây dựng 

các phong trào của hội, các hoạt động thiết thực, hiệu quả, cơ bản đáp ứng được 

yêu cầu phát triển doanh nghiệp và phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Hội 

Doanh nhân trẻ đã phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh trong việc 
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đồng hành hỗ trợ thanh niên Lai Châu khởi nghiệp, lập nghiệp. Tổ chức các hoạt 

động tình nguyện. Phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đồng hành với 

thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp với sự tham gia của hơn 1.500 hội viên, 

thanh niên. 

Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh: phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết lực lượng thầy 

thuốc trẻ; huy động lực lượng là các thầy thuốc trẻ tham gia các hoạt động khám phát 

thuốc miễn phí cho hội viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2022 

1. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên về công 

tác đoàn kết tập hợp thanh niên 

- Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn, ĐVTN về quan 

điểm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đoàn - Hội trong công tác đoàn kết tập hợp 

thanh niên. 

- Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng dư luận, đoàn kết 

tập hợp thanh niên thông qua các lễ hội truyền thống, các hoạt động sinh hoạt tập 

thể của thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo; hoạt động an sinh xã 

hội, văn hóa, thể thao, chăm lo đối tượng thanh niên khuyết tật; tiếp cận, cảm hóa 

giáo dục, giúp đỡ đối với thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, thanh 

niên hoàn lương.  

- Các cấp Hội trong tỉnh phân công rõ trách nhiệm cụ thể cho cán bộ Hội 

trong việc giúp đỡ thanh niên yếu thế cơ hội phát triển và nắm bắt diễn biến, tình 

hình thanh niên. 

2. Tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng cho thanh niên 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình “Nhà bán trú cho em” dành cho 

học sinh dân tộc thiểu số, tôn giáo; vận động các doanh nghiệp tiếp nhận thanh niên 

yếu thế vào làm việc. 

- Mỗi huyện, thành phố tổ chức ít nhất một ngày hội “Tuổi trẻ hành động vì 

an sinh xã hội” và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ thể thao, 

nhằm tạo môi trường lành mạnh, thân thiện giữa thanh niên ngoài xã hội với phạm 

nhân trong độ tuổi thanh niên và ở vùng dân tộc, tôn giáo, thanh niên khuyết tật. 

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn - Hội trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

cho đối tượng thanh niên khu vực đặc thù; qua đó nhằm kết nối, mời gọi thanh niên 

khu vực đặc thù cùng tham gia phong trào thanh niên của tỉnh. 



5 
 

- Phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăn 

nuôi, trồng trọt; khuyến khích, tạo điều kiện thanh niên dân tộc phát triển sản xuất, 

xây dựng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế. 

- Các cơ sở Hội đẩy mạnh các giải pháp đồng hành với thanh niên trong giữ 

gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp tục thành lập và duy trì tốt hoạt động của các Câu 

lạc bộ giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc; tuyên truyền, vận động thanh niên giữ gìn 

nét đẹp văn hóa truyền thống. Quan tâm, hướng dẫn, tạo điều kiện để thanh niên tín 

đồ tôn giáo tổ chức tốt các ngày lễ của tôn giáo mình, đảm bảo trang nghiêm, chu 

đáo, an toàn, tiết kiệm theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban Hội LHTN Việt Nam 

tỉnh Lai Châu - Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu về phối hợp giáo dục phạm 

nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hoà nhập cộng đồng giai đoạn 

2021 - 2026 .Phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, tâm lý, giáo 

dục kỹ năng sống và chăm sóc sức khoẻ, cai nghiện ma tuý cho phạm nhân trong 

độ tuổi thanh niên. Nắm danh sách số người mắc tệ nạn ma tuý trên địa bàn để có 

những hoạt động thiết thực, cụ thể giúp đỡ họ cai nghiện theo quy chế tạm thời về 

cai nghiện ma tuý của tỉnh; quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện ma tuý tái hoà 

nhập cộng đồng. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, công an 

tỉnh tổ chức dạy nghề và đào tạo việc làm cho thanh niên khuyết tật, thanh niên cai 

nghiện, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Vận động các doanh nghiệp tiếp nhận 

thanh niên yếu thế vào làm việc.  

- Phối hợp chỉ đạo, tổ chức gặp mặt, tuyên dương các điển hình thanh niên 

dân tộc, thanh niên tôn giáo tiêu biểu, tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, 

Hội ở cơ sở; có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác và phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương, đơn vị. 

3. Củng cố tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, đa dạng hóa các hình thức đoàn kết 

tập hợp thanh niên 

- Thường xuyên rà soát, kiện toàn, theo dõi, đánh giá hoạt động của các đội 

hình câu lạc bộ, đội, nhóm; thực trạng ĐVTN tại khu vực có đông thanh niên đặc 

thù để xác định giải pháp củng cố, kiện toàn và có kế hoạch phát triển tổ chức; định 

hướng hoạt động cho các CLB, đội, nhóm; thu hút đông đảo thanh niên khu vực đặc 

thù tham gia. 

- Các cơ sở Hội xã, phường, thị trấn xây dựng và duy trì có hiệu quả ít nhất một 

mô hình CLB, đội, nhóm (như câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi; câu lạc bộ 

thanh niên giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; ngày hội an sinh xã hội tại vùng dân tộc, 
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tôn giáo; câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; câu lạc bộ theo ngành nghề, 

sở thích…).  

- Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo 

viên, tuyên truyền viên; đưa chuyên đề về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên khu 

vực đặc thù vào chương trình bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Đoàn - Hội khối xã, 

phường, thị trấn. 
 

 
 Nơi nhận: 
 - TT ĐCT Ủy ban TW Hội LHTN Việt Nam; 

 - Ban ĐKTHTN TW Đoàn; 

 - Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

 - Sở Nội vụ; 

 - BTV Tỉnh đoàn; 

 - Lưu VP, UBH. 

TM. HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 
 

Hoàng Thị Thuận 

 

 


