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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo 06 tháng đầu năm  

và Kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm 2022 

----------- 

Căn cứ Công văn số 1160/SLĐTBXH-VPBCĐGN, ngày 03/6/2022 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội“Về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm 

nghèo 06 tháng đầu năm 2022”. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả thực 

hiện 06 tháng đầu năm, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo thực hiện 

- Trong 06 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch 

số 491-KH/TĐTN-PT, ngày 23/2/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 05-

NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 

còn ban hành kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra nguồn vốn ủy thác cho vay hộ 

nghèo và các đối tượng khác do Đoàn thanh niên quản lý, cụ thể là Kế hoạch số 

483-KH/TĐTN-PT, ngày 22/02/2022 “Về việc kiểm tra công tác ủy thác cho vay 

vốn theo Văn bản liên tịch giữa Tỉnh đoàn và Ngân hàng Chính sách xã hội Chi 

nhánh Trà Vinh năm 2022” . 

- Chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác 

phối hợp với các ngành liên triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững 

đối với đối tượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn và đẩy mạnh công tác truyền 

thông, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, gương thanh niên tiêu biểu công 

công tác giảm nghèo, thanh niên kinh doanh, sản xuất giỏi. 

2. Công tác tuyên truyền 

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn 

viên, thanh niên và Nhân dân tích cực thực hiện Đề án giảm nghèo, gắn với Chương 

trình xây dựng nông thôn mới; chính sách về an sinh xã hội; huy động các nguồn 

lực hỗ trợ, tạo điều kiện cho hộ thanh niên nghèo có đời sống ổn định, có việc làm, 

phát triển kinh tế, tăng thu nhập, tự vươn lên thoát nghèo vững chắc. 

- Công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về an sinh xã hội 

được triển khai rộng khắp bằng nhiều hình thức đa dạng thông qua các câu lạc bộ 

tuyên truyền pháp luật, tủ sách pháp lý và lồng ghép trong các hội nghị, các buổi họp 

lệ chi đoàn, chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ, đội, nhóm,… nhằm để nâng cao nhận thức 

và kiến thức cho đoàn viên thanh niên và Nhân dân; các ấn phẩm tuyên truyền, tài 

liệu phục vụ sinh hoạt chi đoàn từng bước được đổi mới, có lồng ghép nội dung về 

an sinh xã hội để nâng cao nhận thức của đoàn viên và Nhân dân trong việc đảm bảo 
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an sinh xã hội tại địa phương. Kết quả, tổ chức chung được 1.643 cuộc tuyên truyền, 

có 85.275 lượt đoàn viên, hội viên thanh niên tham gia. 

3. Kết quả đạt được 

- Các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội được các cấp 

bộ đoàn thường xuyên thực hiện thông qua việc tổ chức các hoạt động chia sẻ, hỗ 

trợ người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tập trung các địa bàn khó 

khăn, vùng sâu, vùng xa như: phối hợp các Bệnh viện, Trung tâm Y tế, Hội thầy 

thuốc trẻ, các mạnh thường quân tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, phát thuốc 

miễn phí, phát quà cho người dân nghèo; vận động ĐVTN hiến máu nhân đạo; 

tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “Bữa cơm yêu thương”, “Bữa sáng yêu 

thương” cho các cụ già neo đơn và học sinh nghèo thông qua các hoạt động cao 

điểm như: Xuân tình nguyện, xuân biên giới - tết hải đảo, tháng ba biên giới, tháng 

thanh niên,… Kết quả: tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí được 

2.654 suất cho người nghèo; vận động ĐVTN hiến 2.521 đơn vị máu; vận động 

mạnh thường quân tổ chức thăm, tặng 9.831 phần quà cho gia đình chính sách, 

hộ nghèo, người già neo đơn, trị giá 3.342 triệu đồng; duy trì mô hình bữa cơm 

yêu thương và chăm sóc 526 cụ già neo đơn. Đặc biệt, các đợt tình nguyện cao 

điểm, tình nguyện trên quy mô lớn được triển khai đồng loạt, thu hút đông đảo 

đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Chương trình “Xuân 

tình nguyện”, “Xuân biên giới, Tết hải đảo” 1, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ, 

chăm lo Tết cho người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tháng 

Thanh niên năm 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ Trà Vinh sáng tạo xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh”, đạt kết quả toàn diện, đóng góp tích cực, hiệu quả vào tình 

hình kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng ĐVTN và nhân 

dân.... đã thu hút trên 10.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, được xã hội đồng 

tình, đánh giá cao. 

- Hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới được các cấp 

bộ đoàn tập trung vào các tiêu chí như giao thông, nhà ở, môi trường với các 

phần việc như hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; tập huấn chuyển giao khoa 

học kỹ thuật; xây dựng mới “nhà nhân ái”; nâng cấp, sửa chữa, xây mới đường 

giao thông nông thôn; xây mới cầu giao thông nông thôn; thực hiện công trình 

“Thắp sáng đường quê”, xây dựng “Tuyến đường hoa thanh niên”… các hoạt 

động đã thu hút đông đảo thanh niên và huy động lực lượng xã hội cùng tham 
                                                           

1 Tổ chức các hoạt động trong Chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2022, bao gồm: Tặng 20 phần 

quà cho sinh viên xa quê; thăm tặng 24 phần quà cho Cựu Thanh niên xung phong. Tổ chức Chương trình 

Xuân Tình nguyện năm 2022 tại xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú. Qua đó hỗ trợ xây dựng 08 căn nhà nhân ái, 

tặng 30 thùng nước ngọt, 30 lít dung dịch sát khuẩn, 20 thùng nước rửa tay sát khuẩn, 15 suất quà cho các 

thanh niên công nhân trên địa bàn xã. Tổng kinh phí thực hiện trên 433 triệu đồng. 

Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức 

chương trình “Xuân biên giới – Tết hải đảo” và tuyên truyền biển đảo năm 2022 tại Đồn Biên phòng 

Long Vĩnh. Dịp này, Tỉnh đoàn đã tặng công trình thanh niên tăng gia sản xuất (trị giá 15 triệu đồng) và 

phần quà Tết (trị giá 1 triệu đồng) cho Đồn biên phòng; các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc 

cũng dành tặng 14 suất học bổng cho con cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Long Vĩnh. 
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gia đóng góp công sức thực hiện các công trình, phần việc tại địa phương, đơn 

vị. Kết quả: Xây dựng mới 60 căn nhà nhân ái trị giá 3,5 tỷ đồng (năm 2022, Tỉnh 

đoàn đăng ký vận động xã hội hóa xây dựng mới 91 căn nhà ở cho đoàn viên, 

thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn nhằm thiết thực lập thành tích 

chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và chào mừng kỷ niệm 30 năm 

tái lập tỉnh Trà Vinh); sửa chữa 09 km, xây dựng mới 01 km đường giao thông 

nông thôn, trị giá 275 triệu đồng; xây dựng mới 12 cầu giao thông nông thôn, trị 

giá 2.226 triệu đồng; xây dựng mới 04 km công trình thắp sáng đường quê. 

- Hoạt động hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn 

định cho thanh niên địa phương tiếp tục được quan tâm. Công tác hướng dẫn và 

hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay khởi nghiệp, giải quyết việc làm được 

triển khai khá hiệu quả song song với việc rà soát hoạt động của các tổ tiết kiệm 

vay vốn, phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ thực hiện các dự án. 

Trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh đoàn phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội giải 

ngân vốn cho 75 đoàn viên thanh niên, trị giá 2.237 triệu đồng; các cấp bộ đoàn 

hỗ trợ 480 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Đến nay, toàn tỉnh 

có 06 Hợp tác xã, 92 tổ hợp tác và 151 mô hình, câu lạc bộ phát triển kinh tế do 

thanh niên làm chủ hoạt động hiệu quả, có 2.668 đoàn viên tham gia; tổng nguồn 

vốn vay ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội qua Đoàn thanh niên quản lý là 

148.377 tỷ đồng, gồm 334 tổ TK&VV; qua đó góp phần giải quyết việc làm, tạo 

điều kiện cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình, vươn 

lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.  

- Các chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được 

các cấp bộ đoàn thực hiện có hiệu quả với các phần việc như: Tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho ĐVTN. Kết quả: 

Tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 22.349 lượt ĐVTN, học sinh và giới thiệu việc 

làm cho 3.413 ĐVTN (trong đó, có 11 ĐVTN tham gia xuất khẩu lao động). 

- Hoạt động hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn 

định cho thanh niên địa phương tiếp tục được quan tâm. Công tác hướng dẫn và 

hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay khởi nghiệp, giải quyết việc làm được 

triển khai khá hiệu quả song song với việc rà soát hoạt động của các tổ tiết kiệm 

vay vốn, phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ thực hiện các dự án. 

Trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh đoàn phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội giải 

ngân vốn cho 75 đoàn viên thanh niên, trị giá 2.237 triệu đồng; các cấp bộ đoàn 

hỗ trợ 480 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Đến nay, toàn tỉnh 

có 06 Hợp tác xã, 92 tổ hợp tác và 151 mô hình, câu lạc bộ phát triển kinh tế do 

thanh niên làm chủ hoạt động hiệu quả, có 2.668 đoàn viên tham gia; tổng nguồn 

vốn vay ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội qua Đoàn thanh niên quản lý là 

148.377 tỷ đồng, gồm 334 tổ TK&VV; qua đó góp phần giải quyết việc làm, tạo 

điều kiện cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình, vươn 

lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.  
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- Công tác chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được các cấp bộ đoàn 

tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng thông qua Chương trình “Chia 

sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch”, Tháng hành động vì trẻ em, các 

công trình, phần việc thanh niên “Vì đàn em thân yêu”... Các cấp bộ Đoàn tích cực 

vận động xã hội hóa để xây dựng 01 khu nhà vệ sinh cho trường mẫu giáo, 01 Sân 

chơi năng động, 03 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, công trình “Sửa 

chữa và nâng cấp điểm vui chơi trẻ em năm học 2021-2022” với tổng kinh phí 

257 triệu đồng; phối hợp các ngành chức năng, mạnh thường quân tặng 11.262 

phần quà, 1.994 suất học bổng, 231 góc học tập, 210 xe đạp, và nhiều dụng cụ 

học tập khác tổng trị giá các phần việc trên 02 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, 

các Liên đội, tổ chức Đoàn, Đội các cấp đã hỗ trợ 5.410 em học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn. 

- Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức 

đa dạng, rộng khắp, có ý nghĩa giáo dục, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho cán 

bộ, ĐVTN và người dân địa phương nhân dịp Tết Nguyên đán và các ngày Lễ lớn 

như như: Hội thao, hội thi tiếng hát “Mừng Đảng – Mừng Xuân”, giao lưu bóng 

đá, bóng chuyền, cầu lông, giao lưu văn nghệ.... thu hút trên 14.000 lượt cán bộ, 

ĐVTN, học sinh, người dân tham gia. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

  Được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể chặt chẽ. Các chính sách 

giảm nghèo được các ngành, các cấp quan tâm triển khai kịp thời; thường xuyên 

nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho địa 

phương trong quá trình thực hiện và tổ chức thực hiện. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Vẫn còn một số ít thanh niên hộ nghèo, cận nghèo có tư tưởng trông chờ, ỷ 

lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chưa tích cực, chủ động phát triển kinh 

tế hộ gia đình để vươn lên thoát nghèo. 

- Công tác triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến công tác giảm 

nghèo tuy được triển khai thực hiện tốt, nhưng vẫn còn một số cơ sở Đoàn chưa phối 

hợp tốt với các ngành liên quan để thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia tại 

địa phương, đơn vị; chưa chủ động trong việc vận động các mạnh thường quân hỗ 

trợ thực hiện các chương trình, phần việc. 

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO 06 

THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục  tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các 

cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, Nhân dân và người nghèo nhằm thay đổi và 

chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của 

người nghèo, loại bỏ dần tư tưởng trông chờ vào các chính sách của Nhà nước. 
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2. Tiếp tục vận động, giáo dục thanh niên ý thức lập thân, lập nghiệp, giảm 

nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; giáo dục truyền thống cần cù lao động, học 

nghề, có việc làm và tinh thần khắc phục khó khăn khẳng định sức mạnh trí tuệ 

của thanh niên Trà Vinh. 

3. Thành lập, củng cố và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm 

thanh niên làm kinh tế có hiệu quả ở nông thôn; thu hút và khuyến khích thanh 

niên lập nghiệp và làm giàu ngay trên địa phương nơi sinh sống từ đó góp phần 

giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho thanh niên tại chỗ. 

4. Quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách cho đối tượng thanh niên 

nghèo: hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên vay vốn học nghề, lập nghiệp; phối hợp hỗ 

trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn của Ngân 

hàng chính sách xã hội; phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ các phương tiện 

kỹ thuật, canh tác, nhà ở, tạo việc làm ổn định cho đoàn viên, thanh niên. 

5. Tăng cường chọn, giới thiệu, tuyên dương điển hình những thanh niên 

nghèo chí thú làm ăn vượt khó. Đẩy mạnh phong trào thanh niên giúp nhau làm 

kinh tế, thi đua lao động sáng tạo, góp phần xóa đói giảm nghèo. 

6. Phối hợp xây dựng, triển khai các chương trình, tổ chức các hoạt động 

phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia phát triển kinh tế; phát huy vai 

trò nòng chốt của cán bộ Đoàn, đoàn viên trong việc vận động gia đình và nhân 

dân tự nguyện tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. 

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo 06 tháng đầu 

năm và kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 

kính gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở LĐTB&XH (b/c); 

- TT Tỉnh đoàn (b/c); 

- Lưu: VT, Ban PT. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt 
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