
* Chỉ đạo thực hiện:
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương

* Đơn vị chủ trì:
Tỉnh Đoàn Bình Dương

* Đơn vị phối hợp:
Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên Đoàn Lao động;

Hội Cựu Chiến binh; Sở y tế;
Sở Lao động Thương binh & Xã hội;

Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Tài chính;
Đài Phát thanh & Truyền hình Bình Dương;

Ban quản lý các khu công nghệp Bình Dương; Ban 
quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.

KHI CẦN LIÊN HỆ AI?
Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đoàn viên, 
thanh niên muốn tham gia vào các hoạt động 
hỗ trợ dành cho thanh niên công nhân của 
Đề án, vui lòng liên hệ Ban tổ chức Đề án 
tại địa bàn các Huyện, Thị, Thành phố, 
Khối Doanh nghiệp:

ĐỀ ÁN
“ĐOÀN KẾT TẬP HỢP
THANH NIÊN
CÔNG NHÂN

TỈNH BÌNH DƯƠNG”
GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Được ban hành kèm theo
Quyết định phê duyệt số 1431/QĐ-UBND

ngày 14/6/2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Giấy phép xuất bản số: 169/GPXB-STTTT
do Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương

cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017. In tại Công ty 
TM-DV Phúc Lê Khuôn khổ: 213 x 293 mm.

Số lượng in 10.000 bản.
In xong và nộp lưu chiểu tháng 01 năm 2018.

Tháng 12/2017

Văn phòng Thường trực BCĐ Đề án cấp Tỉnh
(Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Tỉnh Đoàn)

0247.824.547
hoilhtnbd@yahoo.com

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Dương
SĐT: 02743.898.559

Mail: vppn@binhduong.gov.vn

Đoàn khối Doanh nghiệp Tỉnh
SĐT: 02743.858.866

Mail: tuoitredoanhnghiepbd2022@gmail.com

Thành Đoàn Thủ Dầu Một
SĐT: 02743. 822.964

Mail: thanhdoantdm@gmail.com

Thị Đoàn Thuận An
SĐT: 02743.755.115

Mail: hdthuanan@gmail.com

Thị Đoàn Dĩ An
SĐT: 02743.742.930

Mail: thidoandian@gmail.com

Thị Đoàn Bến Cát
SĐT: 02743.564.104

Mail: huyendoanbc@yahoo.com.vn

Thị Đoàn Tân Uyên
SĐT: 02743.656.439

Mail: thidoantanuyen@gmail.com

Huyện Đoàn Bàu Bàng
SĐT: 02743.516.113

Mail: tuoitrebaubang@gmail.com

Huyện Đoàn Phú Giáo
SĐT: 02743.672.586

Mail: hoilhtnpg@yahoo.com.vn

Huyện Đoàn Bắc Tân Uyên
SĐT: 02743.683.199

Mail: huyendoanbactanuyen2@gmail.com

Huyện Đoàn Dầu Tiếng
SĐT: 02743.561.283

Mail: huyendoan_dautieng@yahoo.com



Tất cả thanh niên
công nhân đang sống
và làm việc trên địa bàn 
tỉnh Bình Dương.

* Mục đích: 

* Đối tượng:

"Đoàn kết tập hợp và
đáp ứng nhu cầu, lợi ích
chính đáng của TNCN".

* Nội dung của Đề án: 

Hỗ trợ, duy trì phát triển và củng cố các chi 
hội, CLB thanh niên trong các khu nhà trọ, 
trong các doanh nghiệp hiện có; thành lập 
mới các cơ sở Đoàn, Chi hội, CLB trực thuộc 
Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, 
Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp nhằm đoàn kết, 
tập hợp TNCN.

Phát triển lực lượng cán bộ nòng cốt và cộng 
tác viên, lực lượng tuyên truyền viên; tiếp tục 
thực hiện công tác phát triển Đảng cho TNCN 
là đoàn viên ưu tú, cán bộ nòng cốt.

Tổ chức các hoạt động giáo dục ý thức giai 
cấp và tinh thần dân tộc của TNCN; chăm lo 
lợi ích và nhu cầu chính đáng, đồng thời phát 
huy vai trò của TNCN tham gia phát triển 
doanh nghiệp, tham gia các hoạt động Đoàn 
- Hội, nâng cao nhận thức về trách nhiệm 
công dân của TNCN.

* Khi tham gia vào Đề án, Doanh nghiệp và 
Thanh niên công nhân được gì?

* Được tham gia các hoạt động chăm lo lợi ích và nhu 
cầu chính đáng, đồng thời phát huy vai trò của TNCN 
tham gia phát triển DN thông qua các Đề án, chương trình 
của Tỉnh như:
+ Được tham gia các hoạt động của tuần lễ TNCN Bình 
Dương, tháng công nhân (tháng 5 hàng năm): với các 
hoạt động của phiên chợ thanh niên công nhân, phiên 
chợ cuối tuần giảm giá cho Thanh niên công nhân, các 
hoạt động chăm lo cho thanh niên công nhân: thăm tặng 
quà cho TNCN có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh phát 
thuốc miễn phí cho thanh niên công nhân...
+ Phát hành báo Bình Dương thứ bảy miễn phí: hàng 
tuần phát miễn phí 10.000 tờ Báo cho các chi đoàn, chi 
hội thanh niên công nhân nhà trọ, trong đó có 04 chuyên 
trang thanh niên trong tờ Báo. 
+ Quỹ hỗ trợ Thanh niên xa quê có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn: Hàng năm Quỹ hỗ thường xuyên hoặc đột xuất 
cho các anh/chị thanh niên công nhân là đoàn viên, hội 
viên, TNCN, thanh niên xa quê có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn của các chi đoàn, chi hội thanh niên công nhân trên 
địa bàn toàn Tỉnh.
+ Được giới thiệu đến ở tại các “Khu nhà trọ kiểu mẫu 
thanh niên”: Khu nhà trọ được trang bị tủ thuốc, sân chơi 
thể thao, có tủ sách dành cho TNCN, Chủ nhà trọ là chi 
hội trưởng luôn quan tâm hỗ trợ đời sống vật chất tinh 
thần cho công nhân, TNCN được tập huấn kỹ năng thoát 
hiểm khi có hỏa hoạn. Song song đó, TNCN còn được hỗ 
trợ ổn định giá thuê phòng trọ, không tăng giá điện, giá 
nước được cung cấp đường dây nóng của công an khu 
vực và bác sỹ khi có nhu cầu cần hỗ trợ và được tham 
gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ...

+ Được xét để trao tặng “Căn phòng mơ ước”: 
căn phòng mơ ước sẽ dành cho những TNCN có 
hoàn cảnh khó khăn được ở hoàn toàn miễn phí 
trong vòng từ 1 đến 3 năm do chủ trọ, mạnh 
thường quân phối hợp với BTV các huyện, thị, 
thành đoàn trao tặng.
* Được tổ chức Đoàn, Hội giới thiệu (đoàn viên 
ưu tú) cho Đảng xem xét kết nạp.
*  Được chăm lo, chăm sóc sức khỏe sinh sản, 
tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 
dục thể thao vui tươi, lành mạnh, phong phú. 
Qua đó, tăng cường giao lưu, kết nghĩa, tạo sự 
gắn kết cho TNCN phục vụ tốt hơn cho hoạt 
động sản xuất của doanh nghiệp.
* Thông qua các hoạt động bề nổi, hoạt động xã 
hội góp phần quảng bá và xây dựng thương hiệu 
cho doanh nghiệp.
* Qua các hoạt động tuyên truyền, vận động 
thanh niên thực hiện tốt nội quy của đơn vị, nhất 
là về an toàn, vệ sinh lao động; đảm bảo quy 
trình sản xuất, kinh doanh dịch vụ; xây dựng thái 
độ làm việc tích cực và tác phong công nghiệp.
* TNCN tham gia vào việc thực hiện công trình 
thanh niên, chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, phong 
trào “Sáng tạo trẻ”, “3 trách nhiệm”, “Tiết kiệm 
– chống lãng phí” góp phần nâng cao hiệu quả 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


