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BÀI THAM LUẬN 
Vai trò của Đoàn viên, Thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới

Kính thưa Đoàn Chủ tịch
Kính thưa quý vị Đại biểu
Thưa toàn thể Đại hội!
Được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch, đại diện cho Huyện đoàn Nậm Pồ tôi xin được báo cáo tham luận với chủ đề: “vai trò của Đoàn viên, Thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới”.
Thay mặt cho Đoàn viên, thanh niên huyện Nậm Pồ, tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022 – 2027 thành công tốt đẹp.
Thưa toàn thể Đại hội!
Xây dựng nông thôn mới là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đây là một quá trình cải tiến kinh tế văn hóa xã hội, kinh tế môi trường nhằm phát triển nông thôn bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn. Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đó vai trò quan trọng của thanh niên với tinh thần xung kích trong các hoạt động, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, là những người tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền, vận động và đưa các chủ trương chính sách đó vào cuộc sống, đến với các tầng lớp nhân dân. Vì vậy thanh niên là lực lượng xung kích đi đầu trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.
Trong thời gian qua với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng với sự góp công, góp sức của nhân dân công tác xây dựng nông thôn mới ở huyện  đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, hiện toàn huyện có 01/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 20/121 bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 01 bản đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Có được kết quả như thế là nhờ vào sự đóng góp không nhỏ của thanh niên vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện.
Thứ nhất, về công tác tuyên truyền.
Điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của thanh niên những năm qua là công tác tuyên truyền về xây dựng NTM. Nhờ hiểu đúng, đầy đủ mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM, mà từ đó thanh niên đã tích cực tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Bên cạnh đó, thanh niên còn tham gia tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM. Từ việc triển khai có hiệu quả những công việc trên đã góp phần phát huy vai trò tuổi trẻ tình nguyện, xung kích, sáng tạo, “Mỗi thanh niên - một hành động thiết thực” trong đảm nhận việc mới, việc khó và gương mẫu cùng Nhân dân xây dựng NTM với nhiều việc làm thiết thực.
Thứ hai về đảm bảo an ninh trật tự.
Để góp phần xây dựng nông thôn mới, đội ngũ thanh niên huyện Nậm Pồ đã tích cực phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong các hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội của toàn huyện. Tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới.
Đảm bảo an ninh trật tự tốt tại địa phương sẽ góp phần giúp người dân an tâm sản xuất, tạo môi trường sống yên bình ở nông thôn nên từ khi thực hiện chủ trương xây dựng NTM, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, cũng như các tệ nạn xã hội luôn được toàn huyện chú trọng và ngày càng đạt hiệu quả thông qua việc triển khai nhiều mô hình thiết thực. Cụ thể lực lượng thanh niên đã tham gia và xây dựng các mô hình như: Mô hình “loa tuyên truyền pháp luật lưu động”, “số điện thoại đường dây nóng và hộp thư tố giác tội phạm”, “tuyên truyền phổ biến pháp luật và phát động đăng ký giữ gìn an ninh trật tự”. Nhờ các mô hình trên, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện trong thời gian qua rất ổn định, tội phạm hình sự và các tệ nạn xã hội hàng năm đều giảm, giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự ở địa bàn giáp ranh và đặc biệt không có tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội.
Thứ ba, tham gia phát triển kinh tế - xã hội.
Nhằm đóng góp sức trẻ vào chương trình xây dựng NTM tại các địa phương, thanh niên tích cực tham gia các phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”… Tuổi trẻ huyện Nậm Pồ đã tích cực tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội. Trong thời gian gia có hàng trăm lượt thanh niên tham gia xây dựng các công trình phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, như: làm giao thông nông thôn, làm vệ sinh môi trường, xây dựng các loại hình, mô hình thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi. Đến nay, các cơ sở đoàn trực thuộc đã có những công trình, phần việc thanh niên góp phần xây dựng NTM, nhất là trong lĩnh vực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, thắp sáng đường giao thông nông thôn, tham gia xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động bảo vệ môi trường tại 15 xã xây dựng NTM trong toàn huyện…
Khi bắt tay vào xây dựng NTM, dù kinh tế còn nhiều khó khăn, điểm xuất phát thấp nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nậm Pồ đặc biệt là đội ngũ thanh niên đã nỗ lực vươn lên vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được thành tích đáng tự hào, đóng góp vào thành tích chung của cả nước trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc và luôn đòi hỏi sự ủng hộ, vào cuộc chủ động, tích cực của toàn xã hội. NTM mang lại cuộc sống, diện mạo tốt hơn cho chính mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư, là việc làm thường xuyên, ai cũng có thể góp phần, có những việc không phải cứ có tiền mới làm được như vấn đề cảnh quan, vệ sinh môi trường…
 Thời gian tới để tiếp tục phát huy vai trò của thanh niên trong công tác xây dựng nông thôn mới cần tập trung thực hiện tốt những giải pháp sau:
Một là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương xây dựng nông thôn mới của huyện và hành động của tuổi trẻ Nậm Pồ.
Để tiếp tục phát huy vai trò thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới cần tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới.
Hai là, kêu gọi lực lượng thanh niên tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn.
Thanh niên tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” với thực hiện hương ước, quy ước trong giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa; khuyến khích phát triển sản xuất, chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc cây xanh tạo môi trường trong lành và cảnh quan xanh - sạch - đẹp; phát động các phong trào chỉnh trang đường làng ngõ xóm, khuôn viên gia đình và xây dựng các công trình vệ sinh kiên cố, đạt chuẩn và xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn.
Ba là, đẩy mạnh phong trào thanh niên nông thôn tích cực tham gia phát triển kinh tế, đào tạo nghề và giải quyết việc làm.
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. Tích cực hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, hướng dẫn thanh niên tham gia các hợp tác xã thanh niên, khảo sát các mô hình kinh tế thanh niên nông thôn, nắm bắt nhu cầu nghề nghiệp, việc làm, kỹ thuật sản xuất, nhu cầu vay vốn, giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn. Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho thanh niên nông thôn.
Bốn là, phát huy trách nhiệm thanh niên trong xây dựng nông thôn mới
Thời gian tới, để tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của thanh niên, các cấp bộ Đoàn cần chủ động, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ cho thanh niên; phải gắn các công trình, phần việc thanh niên với việc xây dựng và giữ vững các tiêu chí NTM, phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị, thiết thực đối với người dân địa phương.
Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chung tay, góp sức của mỗi người dân, quyết tâm xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên ngày càng giàu đẹp và văn minh.
Trên đây là báo cáo tham luận của huyện đoàn Nậm Pồ với nội dung “vai trò của Đoàn viên, Thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới”.
Cuối cùng tôi xin chúc quý vị đại biểu luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
Xin chân thành cảm ơn!




