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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TU  

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021 

----------- 

 

Thực hiện Công văn số 180-CV/BDVTU, ngày 07/12/202 của Ban Dân 

vận Tỉnh ủy về việc báo cáo kết quả thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 

30/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết 

quả thực hiện năm 2021, cụ thể sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Hiện nay, toàn tỉnh có 168 Đoàn c  s   80 chi đoàn c  s  và 1.564 chi 

đoàn; có 09 Huyện, Thị, Thành đoàn và 05 Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn; tổng số 

đoàn viên 47.297 (đoàn viên là người dân tộc thiểu số 14.189  đoàn viên tôn 

giáo 10.878  đoàn viên là Đảng viên 5.675; đoàn viên Khối xã  phường, thị trấn 

12.081, khối trường học: 18.391, khối lực lượng vũ trang: 1.208, Khối công 

chức, viên chức: 3.323, Khối doanh nghiệp Nhà nước: 933, khối doanh nghiệp 

ngoài Nhà nước: 1.208).  

II.KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Việc cụ thể hóa Hướng dẫn số 01 

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 30/01/2018 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có Công văn số 538-CV/TĐTN-TCKT ngày 

15/02/2019 về “tiếp tục phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong đấu 

tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” chỉ đạo Ban 

Thường vụ các Huyện, Thị  Thành đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai, quán triệt 

đến đoàn viên  thanh niên tại đ n vị.  

2. Những mặt làm được và nguyên nhân 

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã quan tâm chỉ đạo các cấp bộ đoàn triển khai 

quán triệt nội dung Hướng dẫn số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nội dung Nghị 

quyết Trung ư ng 4 (khóa XII)  nhận diện cụ thể 82 biểu hiện suy thóa mà Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ ra  19 điều đảng viên không được làm, Chư ng trình 

hành động số 11-CTr/TU của Tỉnh ủy ... đến đoàn viên  thanh niên nắm, tạo sự 

thống nhất từ nhận thức đến hành động trong đoàn viên  thanh niên. Hình thức 

triển khai lồng ghép trong các cuộc họp lệ Chi đoàn. Kết quả tổ chức được được 

1.128 cuộc, có 143.005 lượt đoàn  hội viên, thanh niên tham gia.  
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- Quan tâm chỉ đạo 14/14 Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc 

xây dựng kế hoạch  hướng dẫn triển khai đến cán bộ đoàn  ĐVTN giám sát 

người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ  đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn 

luyện đạo đức, lối sống đấu tranh ngăn chặn  đẩy lùi sự suy thoái  “tự diễn biến”  

“tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng ngừa tham nhũng  lãng phí  góp phần phát 

huy vai trong của thanh niên trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững 

mạnh theo Quy định số 124-QĐ/TW  ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung 

ư ng Đảng; kịp thời nắm bắt những phản ánh và giúp cán bộ  đảng viên  người 

đứng đầu n ng cao   thức, trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, 

lối sống, góp phần ngăn ngừa vi phạm đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng, 

trách nhiệm, vai trò của cán bộ  đảng viên và người đứng đầu  n ng cao năng lực 

lãnh đạo, sức chiến đấu của chính quyền  cấp ủy Đảng tại địa phư ng  đ n vị. 

Kết quả có 14/14 đ n vị Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc thực hiện 

giám sát nội dung này.  

- Hàng tuần đoàn các cấp thực hiện báo cáo kết quả thực hiện việc góp ý, 

giám sát 03 nội dung theo Hướng dẫn 01 (lồng ghép báo cáo tuần); đồng thời, 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu các Đoàn các cấp phải tập hợp đầy đủ ý kiến, kiến 

nghị của đoàn viên  thanh niên  nhất là những vấn đề liên quan đến biểu hiện suy 

thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ  đảng 

viên, cán bộ đoàn để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền. Đến nay 

chưa nhận được phản ánh của đoàn viên  thanh niên về việc phản ánh, tố giác 

những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, 

có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả  đi vào chiều sâu Nghị quyết Trung 

ư ng 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo tinh thần Quy định số 

4842-QĐ/TU  ngày 30/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về trách nhiệm của tập 

thể, cá nhân, người đứng đầu các cấp, các ngành trong quán triệt, tổ chức thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị”, gắn với 

thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư “về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống 

văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”, Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 

17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ư ng Đoàn “về việc tăng cường rèn luyện 

tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; kịp thời phát hiện, tuyên 

dư ng  nh n rộng gư ng tiêu biểu và mô hình thực hiện hiệu quả. Đề cao tinh thần 

trách nhiệm  nêu gư ng của Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn  cán 

bộ chủ chốt  người đứng đầu tổ chức Đoàn trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

tỉnh Trà Vinh tinh thần Quy định 4495-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tư ng  quan điểm  thái độ và sự quan tâm 

của đảng viên  đoàn viên  hội viên về các chủ trư ng  chỉ thị, nghị quyết của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những sự kiện chính trị, kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh  đối ngoại… trong tỉnh  trong nước và thế giới. Qua 

nắm bắt, phản ánh tư tư ng  dư luận xã hội trong cán bộ  đảng viên  đoàn viên  
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hội viên để tăng cường các giải pháp tuyên truyền, giáo dục, giải đáp các vấn đề 

tư tư ng, thắc mắc của đoàn viên  hội viên. Phát huy vai trò của đội nắm bắt 

thông tin dư luận xã hội các cấp trong việc nắm bắt tình hình dư luận trong đoàn 

viên, thanh niên.  

- Tăng cường vận động đoàn viên, thanh niên tham gia giám sát người 

đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện việc nêu gư ng. Phát huy vai trò của 

các cấp bộ Đoàn  đoàn viên  thanh niên trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, 

lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ  đảng viên; trong đấu tranh ngăn 

chặn  đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng ngừa 

tham nhũng  lãng phí  góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo Quy định 

số 124-QĐ/TW  ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ư ng Đảng “về giám sát của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu 

dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, 

đảng viên”.  

* Nguyên nhân 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có quan t m chỉ đạo việc quán triệt thường 

xuyên, liên tục việc phát huy vai trò của đoàn viên  thanh niên trong thực hiện 

góp    giám sát theo Hướng dẫn số 01. Đồng thời quán triệt cán bộ  đoàn viên 

thanh niên quán triệt, phòng tránh các biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị 

quyết Trung ư ng 4  mạnh dạn tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền. 

3. Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân 

Vai trò cán bộ  đoàn viên  thanh niên trong đấu tranh  ngăn chặn  đẩy lùi 

suy thoái  “tự diễn biến”  “tự chuyển hóa” trong đoàn viên  thanh niên có mặt 

còn hạn chế 

* Nguyên nhân mặt hạn chế 

Đoàn viên  thanh niên chưa có nhiều ý kiến góp ý của cho cán bộ lãnh 

đạo, nhất là người đứng đầu.  

4. Hiệu quả, tác động tích cực mang lại 

Qua triển khai từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ  đoàn viên  thanh 

niên về việc đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, tiêu cực; tạo sự quan tâm của 

cán bộ  đoàn viên  thanh niên trong theo dõi những biểu hiện không lành mạnh 

trong đạo đức, lối sống, thực hiện không đúng với các quy định của Đảng và 

Nhà nước liên quan đến trách nhiệm của các cá nhân, nhất là người đứng đầu, có 

tác dụng tích cực trong việc phòng ngừa vi phạm  đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi 

suy thoái  “tự diễn biến”  “tự chuyển hóa”. 

Đoàn viên  thanh niên đồng tình  ủng hộ với việc công khai các nội dung 

theo Hướng dẫn 01. Những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng  ngăn chặn  đẩy lùi sự suy thoái về tư tư ng chính trị  đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần 
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Nghị quyết Trung ư ng 4 (khóa XII) là động lực  nguồn cổ vũ  động viên cho 

cán bộ  đảng viên quyết t m phấn đấu  qua đó tạo môi trường chính trị trong 

sáng, lành mạnh, củng cố niềm tin cho thế hệ trẻ. 

5. Phương hướng triển khai trong thời gian tới 

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả  đi vào chiều sâu Kết luận số 21-KL/TW 

ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ư ng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn  đẩy lùi, xử lý nghiêm cán 

bộ  đảng viên suy thoái về tư tư ng chính trị  đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự 

diễn biến”  “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa 

XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tư ng  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 4842-QĐ/TU  

ngày 30/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của tập thể, cá 

nh n  người đứng đầu các cấp, các ngành trong quán triệt, tổ chức thực hiện 

Nghị quyết Trung ư ng 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn 

với thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục l  tư ng cách mạng  đạo 

đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 và Chỉ thị 01-

CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ư ng Đoàn về việc tăng 

cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn; kịp thời 

phát hiện  tuyên dư ng  nh n rộng gư ng tiêu biểu và mô hình thực hiện hiệu 

quả. Đề cao tinh thần trách nhiệm  nêu gư ng của Ủy viên Ban Thường vụ, Ban 

Chấp hành Tỉnh đoàn  cán bộ chủ chốt  người đứng đầu tổ chức Đoàn trong hệ 

thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh tinh thần Quy định 4495-QĐ/TU 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trư ng  chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước và các chủ trư ng  chính sách  kế hoạch, nghị quyết phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phư ng đến đoàn viên  thanh niên  tạo sự thống nhất 

từ nhận thức đến hành động trong đoàn viên  thanh niên. Tiếp tục thực hiện tốt 

công tác phối hợp với các ngành  các đ n vị có liên quan trong việc triển khai kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của đoàn viên  

thanh niên và nhân dân. Khi có vấn đề bức xúc trong đoàn viên  thanh niên kịp 

thời phối hợp chính quyền địa phư ng cùng cấp để kịp thời định hướng tuyên 

truyền; đồng thời báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nắm, chỉ đạo. 

- Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tư ng  quan điểm  thái độ và sự quan tâm 

của đảng viên  đoàn viên  hội viên về các chủ trư ng  chỉ thị, nghị quyết của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những sự kiện chính trị, kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh  đối ngoại… trong tỉnh  trong nước và thế giới. Qua 

nắm bắt, phản ánh tư tư ng  dư luận xã hội trong cán bộ  đảng viên  đoàn viên  

hội viên để tăng cường các giải pháp tuyên truyền, giáo dục, giải đáp các vấn đề 

tư tư ng, thắc mắc của đoàn viên  hội viên. Phát huy vai trò của đội nắm bắt 
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thông tin dư luận xã hội các cấp trong việc nắm bắt tình hình dư luận trong đoàn 

viên, thanh niên.  

- Phát huy tính năng động, sáng tạo, trách nhiệm, tính tự giác  đi đầu, 

gư ng mẫu của cán bộ đoàn, nhất là người đứng đầu tổ chức. Việc nêu gư ng 

phải thể hiện toàn diện trên các mặt như đạo đức, lối sống của bản thân và gia 

đình;   thức chấp hành đường lối, chủ trư ng  quan điểm, của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân 

công; ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, cần, kiệm, liêm, 

chính  chí công  vô tư  chống quan liêu  tham nhũng  lãng phí và các biểu hiện 

tiêu cực khác. 

- Tăng cường vận động đoàn viên, thanh niên tham gia giám sát người đứng 

đầu, cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện việc nêu gư ng. Phát huy vai trò của các 

cấp bộ Đoàn  đoàn viên  thanh niên trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối 

sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ  đảng viên; trong đấu tranh ngăn 

chặn  đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng ngừa 

tham nhũng  lãng phí  góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo Quy định 

số 124-QĐ/TW  ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ư ng Đảng về giám sát của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nh n d n đối với việc tu 

dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, 

đảng viên.  Tiếp nhận, tập hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của đoàn viên  thanh niên  

nhất là những vấn đề liên quan đến biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ  đảng viên, cán bộ đoàn để phản ánh, kiến 

nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu 

quả  đi vào chiều sâu việc học tập và làm theo tư tư ng  đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh trong hệ thống Đoàn. 

       - Tăng cường tham dự sinh hoạt định kỳ   các Chi đoàn  theo phư ng 

châm dự có trọng tâm, trọng điểm  đặc biệt là quan tâm tham dự, kịp thời 

định hướng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại các Chi đoàn yếu, kém, tại các 

địa phư ng thường xuyên xảy ra điểm nóng. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý 

xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Đoàn các cấp. Tích cực tham gia đóng 

góp ý kiến liên quan đến việc xây dựng kế hoạch, dự án  đề án phát triển kinh tế - 

xã hội, việc xây dựng các công trình trọng điểm  các đề án, dự án có ảnh hư ng 

trực tiếp đến đời sống của đoàn viên  thanh niên và nh n d n; mạnh dạn tham gia 

giám sát, phản biện xã hội việc triển khai thực hiện Chư ng trình hành động số 11-

CTr/TU, ngày 17/01/2017 thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, Kế hoạch 71-

KH/TU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kế hoạch 72-KH/TU thực hiện 

Nghị quyết số 19-NQ/TW cùng ngày 08/01/2018; Kế hoạch số 91-KH/TU, ngày 

17/8/2018 thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của các c  quan  đ n vị trên địa 

bàn tỉnh; giám sát, phản biện xã hội các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện 
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Nghị quyết Trung ư ng 4  6  7 và Chỉ thị 05. Đồng thời tổ chức tập huấn hoặc 

lồng ghép tập huấn chuyên đề về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây 

dựng Đảng, xây dựng chính quyền đến các cấp bộ đoàn nhất là đoàn cấp c  s . 

Trên đ y là báo cáo kết quả thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo Ban Dân vận 

Tỉnh ủy nắm. 

 

 
Nơi nhận: 

- Ban Dân vận TU; 

- TT Tỉnh đoàn; 

- Lưu VT  TCKT. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ  

 
 

 

 

Trần Trí Cường 
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