
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Trà Vinh, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO
Kiểm điểm của Ban Chấp hành

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh khóa X
nhiệm kỳ 2022 - 2027

----------

I. TÌNH HÌNH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ QUA
1. Số lượng, cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư,

Phó Bí thư được bầu
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm

kỳ 2022 - 2027 được tổ chức vào tháng 10/2017 với sự tham dự của 250 đại biểu
chính thức. Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành gồm 39 đồng chí
(trong đó có 11 nữ và 04 dân tộc), bầu Ban Thường vụ 13 đồng chí (trong đó có 3
nữ và 02 dân tộc), bầu Bí thư và 03 Phó Bí thư.

2. Tinh hinh biến động và công tác kiện toàn Ban Chấp hành, Ban
Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư trong nhiệm kỳ

Do yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, trong nhiệm kỳ
qua, có 17 cán bộ là Ủy viên Ban Chấp hành được điều động, luân chuyển sang
công tác khác, bao gồm đồng chí Bí thư và 01 Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Theo đó,
Ban Chấp hành Tỉnh đoàn được kiện toàn năm lần, bổ sung 12 đồng chí; Ban
Thường vụ được kiện toàn ba lần, bổ sung 04 đồng chí; kiện toàn chức danh Bí
thư Tỉnh đoàn và kiện toàn 01 chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Hiện nay, Ban Chấp hành có 32/39 đồng chí (khuyết 07 đồng chí) và Ban
Thường vụ có 09/13 đồng chí (khuyết 04 đồng chí), trong đó có Bí thư và 02
Phó Bí thư1.

II.LỀLỐILÀMVIỆC,PHƯƠNGPHÁPCHỈĐẠOCỦABANCHẤPHÀNH
1. Lề lối làm việc
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã ban hành Quy chế làm

việc, trong đó xác định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của tập thể Ban Chấp
hành, Ban Thường vụ; trách nhiệm, quyền hạn của từng đồng chí Thường trực
Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành; xác định nguyên
tắc làm việc, chế độ họp, hội nghị, tự phê bình và phê bình; mối quan hệ công
tác…. có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân phụ trách các mảng công
tác, theo dõi chỉ đạo các địa phương, đơn vị.

1 Theo Đề án Phó Bí thư Tỉnh đoàn khóa X, Phó Bí thư Tỉnh đoàn gồm 03 đồng chí. Tuy nhiên theo
Thông báo số 107-TB/BTCTU, ngày 17/3/2021 của Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy “về việc phân bổ số lượng cấp
phó chuyên trách các cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh”, quy định Phó Bí
thư Tỉnh đoàn gồm 02 đồng chí.



2
Trong suốt nhiệm kỳ, tập thể và từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đã

thực hiện tốt Quy chế làm việc và Chương trình làm việc toàn khóa; thực hiện
tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tốt vai trò
hạt nhân, tính chủ động, sáng tạo trong công tác. Các công việc quan trọng, công
tác tổ chức cán bộ… đều được đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ, phát huy được
trí tuệ của tập thể, đề cao vai trò trách nhiệm cá nhân. Tập thể Ban Chấp hành
luôn đoàn kết, thống nhất; không có biểu hiện chia rẽ, bè phái, cục bộ. Thường
xuyên nghiên cứu cải tiến, nâng cao phương pháp làm việc theo hướng khoa học,
hiệu quả, thể hiện tính chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ
được giao.

2. Về phương pháp chỉ đạo
Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã đa dạng, cụ thể hóa các phương pháp chỉ đạo

đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng tiến bộ.
Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng tiến

độ Chương trình làm việc toàn khóa, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
nhiệm vụ chính trị được giao giữa hai kỳ Đại hội. Hằng năm, trên cơ sở bám sát
sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, của Tỉnh ủy để cụ thể hóa, xây dựng chương
trình công tác hàng tháng, quý, 6 tháng, năm triển khai đến các địa phương, đơn
vị. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện tốt việc
sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong từng hoạt động.

Kịp thời định hướng, hướng dẫn công tác đến Đoàn cấp huyện, cấp cơ sở
thông qua hệ thống văn bản, việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị (trực tiếp, trực
tuyến), việc đi cơ sở... Qua đó, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cũng nhận được những
thông tin phản hồi từ Đoàn cấp huyện, cấp cơ sở, làm cơ sở để ra quyết định lãnh
đạo, chỉ đạo công tác phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cũng quan tâm công tác phối hợp
với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức có liên quan trên cơ sở chức năng của
mỗi đơn vị, tổ chức, tạo môi trường thuận lợi, sức mạnh tổng hợp trong quá
trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong công tác có tranh thủ
ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Trung ương Đoàn, của Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,
tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công
tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn, tháo gỡ khó khăn cho
Đoàn cấp huyện và cơ sở, đảm bảo các mặt công tác được triển khai thực hiện đồng
bộ, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao một cách năng động,
sáng tạo.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NHIỆM KỲ 2017 – 2022
1. Đặc điểm, tinh hinh nhiệm kỳ vừa qua
1.1. Thuận lợi
Trong suốt nhiệm kỳ 2017 - 2022, hoạt động của Ban Chấp hành, Ban

Thường vụ Tỉnh đoàn luôn được Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo sâu sát; công tác thanh niên tiếp tục được Tỉnh ủy, Ủy
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ban nhân dân tỉnh và các ngành, các cấp quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức
Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế; tình hình chính trị - xã hội ổn định. Các
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ban hành ngày càng phù hợp, đi
vào cuộc sống. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nhiều
chủ trương, chính sách, tạo cơ chế thu hút, kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh, tạo
ra nhiều cơ hội việc làm cho đoàn viên, thanh niên, cũng như thúc đẩy phong
trào khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên.

Những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết
Trung ương 4 và hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh là động lực, nguồn cổ vũ, động viên cho đoàn viên, thanh
niên quyết tâm phấn đấu, qua đó tạo môi trường chính trị trong sáng, lành mạnh,
củng cố niềm tin cho thế hệ trẻ.

Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn đoàn kết, gắn bó,
nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; từng bước nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

1.2. Khó khăn
Trước tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, thay đổi

nhanh chóng, Trà Vinh phải đối mặt với những khó khăn đan xen như điểm xuất
phát kinh tế thấp; kết cấu hạ tầng còn thiếu chưa thực sự đồng bộ; các thế lực
thù địch tăng cường các hoạt động chống phá, gây tác động đến tình hình an
ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt là
tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, dịch tả lợn châu Phi, dịch Covid-19… đã gây
khó khăn không nhỏ đến đời sống Nhân dân nói chung và đoàn viên, thanh niên,
thiếu nhi nói riêng.

Mặt khác, trong giai đoạn hiện nay, trước nhu cầu phát triển ngày càng cao
và đa dạng của phong trào thanh thiếu nhi, cán bộ Đoàn phải đối mặt với nhiều
khó khăn, thách thức của mặt trái nền kinh tế thị trường, tác động tiêu cực trong
xã hội; các thế lực thù địch không ngừng chống phá nhằm lôi kéo thanh niên.
Nội dung hoạt động của tổ chức Đoàn tuy có đổi mới nhưng chưa thực sự thu
hút đoàn viên, thanh niên tự nguyện tham gia. Kỹ năng, nghiệp vụ của một số
cán bộ Đoàn chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, khuyết biên chế trong thời gian
dài tại Cơ quan Tỉnh đoàn, một số tổ chức Đoàn cấp huyện ảnh hưởng không nhỏ đến
việc triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

2. Kết quả hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ vừa qua
2.1. Hoạt động của Ban Chấp hành
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Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã lãnh đạo, điều hành các hoạt động đúng theo Quy

chế, Chương trình làm việc; thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ; ban hành kịp thời
các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện.

Ngay sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần XI nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ban Chấp
hành Tỉnh đoàn đã ban hành Chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đoàn Tỉnh Trà Vinh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn
toàn quốc lần thứ XI. Nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy,
của Trung ương Đoàn để cụ thể hóa xây dựng các chương trình, kế hoạch,
hướng dẫn triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh(2). Hằng
năm, chủ động xây dựng chương trình công tác với chủ đề cụ thể, trong đó có đề
ra các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. Trong bối cảnh tình hình
dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp ở nửa nhiệm kỳ sau, Ban
Chấp hành Tỉnh đoàn đã thể hiện tinh thần xung kích, quyết tâm, sáng tạo, đa
dạng các hình thức tổ chức hoạt động, đạt được nhiều kết quả tính cực trên các
mặt công tác.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm chỉ đạo đổi mới về nội dung
và phương thức triển khai thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, từng
bước mang lại hiệu quả tích cực. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh thông qua việc thực hiện các mô hình,
công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác, tham gia phát triển kinh tế -
xã hội. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt 03 phong trào và 03 chương trình(3). Các
công trình, phần việc thanh niên được duy trì thường xuyên, ngày một tăng về
quy mô và chất lượng, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội được xã hội đánh giá
cao, vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ được phát huy. Công tác xây dựng
Đoàn luôn được chú trọng; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn.
Công tác thu hút, tập hợp thanh niên vào tổ chức tiếp tục được thực hiện thường
xuyên. Quan tâm phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà
nước. Tích cực đi cơ sở theo Quy định 784 và Chủ trương 1+2. Hoạt động của
Hội LHTN Việt Nam tỉnh ngày càng hiệu quả; các tổ chức thành viên Hội
LHTN Việt Nam tỉnh tiếp tục được củng cố. Công tác phụ trách Ðội TNTPHồ Chí
Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được tiếp tục được quan tâm. Lãnh đạo
thực hiện tốt công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chú trọng việc
tạo nguồn, bồi dưỡng những nhân tố tích cực giới thiệu cho Đảng xem xét, kết
nạp. Công tác quốc tế thanh niên được quan tâm thực hiện. Tăng cường công tác
chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát; thực
hiện tốt việc đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thực tiễn, kịp thời duy trì,
nhân rộng các mô hình hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

(2) Trong nhiệm kỳ đã ban hành ban hành 20 chương trình, 497 kế hoạch, 2.145 công văn để định hướng chỉ đạo.

(3) Ba Phong trào: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”;
03 chương trình: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”,“Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập
nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời
sống văn hóa tinh thần”.
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Việc tăng cường vận động các nguồn lực xã hội chăm lo cho thanh thiếu

nhi, tham gia phát triển kinh tế - xã hội được chú trọng thực hiện và phát huy
một cách hiệu quả trong nhiệm kỳ vừa qua. Chủ động phối hợp cùng các sở, ban,
ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội bằng việc ký kết các chương
trình, kế hoạch liên tịch, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Đoàn và phong
trào thanh thiếu nhi ngày càng phát triển.

2.2. Hoạt động của Ban Thường vụ
Giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã thực hiện vai trò, trách

nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niếu nhi.
Thường xuyên nghiên cứu quán triệt các các chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, của Trung
ương Đoàn, qua đó kịp thời vận dụng, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch
công tác phù hợp với tình hình thực tế. Các chương trình, kế hoạch hoạt động
trọng tâm đều được Ban Thường vụ thông qua Ban Chấp hành lấy ý kiến, đảm
bảo đúng quy trình, tiếp thu được nhiều ý kiến đóng góp; các vấn đề bổ sung,
điều chỉnh được cân nhắc kỹ để đưa vào triển khai thực hiện.

Trong thực hiện nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn bám sát sự chỉ
đạo của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xây dựng chương trình, kế
hoạch công tác có lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp với tình hình đoàn viên,
thanh niên, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin, mạng xã hội; đa dạng hóa phương thức triển khai phong trào,
hoạt động với nhiều nội dung đột phá, nhiều giải pháp hiệu quả phát huy tính
xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và góp phần giải quyết các nhu cầu,
nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất với Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, vai
trò phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan.
Tham gia đầy đủ các hoạt động của Trung ương Đoàn và cụm thi đua tổ chức.
Chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện cho các kỳ họp Ban Chấp hành.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo;
phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ; thiện tốt chế độ phê bình và tự phê bình. Trong
quá trình triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, các công trình, phần việc
thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có phân công cụ thể Thường trực Tỉnh đoàn
phụ trách, phân công các ban chuyên môn tham mưu, theo dõi, kiểm tra việc thực
hiện. Duy trì chế độ họp lệ định kỳ và tổ chức các cuộc họp đột xuất khi cần thiết để
trao đổi thống nhất công việc trước khi tổ chức thực hiện. Tăng cường cán bộ đi cơ
sở để nắm bắt tình hình đoàn viên, thanh niên, giải quyết các vấn đề phát sinh, khó
khăn, vướng mắc. Xác định công việc trọng tâm, cụ thể để tập trung thực hiện, tránh
hành chính hóa. Chú trọng việc khai thác các nguồn lực để triển khai công tác Đoàn
và phong trào thanh thiếu nhi.

Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ trong
xây dựng nội dung và thiết kế tổ chức thực hiện các phong trào, các chương trình hành



6
động. Công tác sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng, công tác cán bộ được thông báo
công khai, có sự nhất trí cao của tập thể. Chế độ thông tin báo cáo với Tỉnh uỷ, Trung
ươngĐoàn được thực hiện theo đúng quy định.

2.3. Hoạt động của Bí thư, Phó Bí thư
- Về công tác chỉ đạo: Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm giúp Ban Thường

vụ Tỉnh đoàn chuẩn bị và triển khai thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh
thiếu nhi đảm bảo quy chế, chương trình, kế hoạch công tác và các nhiệm vụ
được ủy quyền. Chuẩn bị tốt các nội dung trình các Hội nghị Ban Thường vụ
Tỉnh đoàn. Chỉ đạo tốt công tác phối hợp hoạt động giữa các ban chuyên môn,
trung tâm thuộc Tỉnh đoàn trong việc quán triệt, tham mưu cụ thể hóa, tổ chức
thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đoàn, của Tỉnh ủy. Trong
công tác luôn năng động, sáng tạo; chú trọng chỉ đạo các hoạt động hướng về cơ
sở; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá rút
kinh nghiệm. Phát huy vai trò trong tham mưu, đề xuất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy
trong công tác luân chuyển, điều động cán bộ và sắp xếp, kiện toàn bộ máy Cơ quan
Tỉnh đoàn theo quy định.

- Về điều hành: Phát huy tốt vai trò lãnh đạo, điều hành, sự chủ động của
từng cá nhân Bí thư, các Phó Bí thư trong thực hiện nhiệm vụ. Trong công tác điều
hành có nhiều đổi mới; việc tổ chức, điều hành các cuộc Hội nghị Ban Chấp
hành, Ban Thường vụ đảm bảo nghiêm túc, dân chủ và ngày càng nâng cao chất
lượng. Duy trì chế độ họp giao ban(4) để kịp thời định hướng, tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc cho các ban chuyên môn, các địa phương, đơn vị. Điều hành giải
quyết tốt công việc hàng ngày của Tỉnh đoàn và những công việc phát sinh giữa
hai kỳ họp Ban Thường vụ theo Quy chế. Duy trì tốt các mối liên hệ với cấp ủy
đảng, các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ
chức xã hội trong tỉnh nhằm tạo mối quan hệ gắn bó trong công tác.

3. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của các đồng chí Ủy viên
Ban Chấp hành

Từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành có lập trường tư tưởng vững vàng,
có tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công; có phẩm chất đạo
đức, lối sống tốt, tiêu biểu trong lực lượng đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà. Hầu
hết các đồng chí đều có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt nguyên tắc tập
trung dân chủ, có tinh thần đoàn kết, tự phê bình và phê bình; đấu tranh bảo vệ
đường lối, quan điểm của Đảng, chống lại các quan điểm sai trái; thể hiện được

(4) Họp giao ban tuần giữa Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh đoàn với trưởng, phó trưởng ban chuyên môn,
trung tâm thuộc Tỉnh đoàn; họp giao ban tháng giữa Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh đoàn với toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức Cơ quan Tỉnh đoàn; họp giao ban tháng giữa Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh đoàn với Bí thư, Phó
Bí thư các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.

.
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bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện nhiệm vụ được giao.

Đa số các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành có phong cách làm việc khoa
học, phát huy dân chủ, tôn trọng tập thể; trong thực hiện nhiệm vụ bám sát thực
tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên để kịp
thời tham mưu, đề xuất tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên phát triển và trưởng
thành. Luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, khắc phục khó khăn, nhiệt tình
trong công tác. Ở từng vị trí công tác đều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm
vụ được phân công; có trách nhiệm cao trong việc tham gia các hoạt động của
Ban Chấp hành.

4. Những khuyết điểm, yếu kém
Công tác tuyên truyền, giáo dục được Ban Chấp hành quan tâm lãnh đạo

đổi mới về nội dung, phương thức thực hiện tuy nhiên hiệu quả công tác tuyên
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thanh niên còn mặt hạn chế nhất định,
tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh niên vẫn còn diễn ra. Công tác định
hướng tư tưởng và dư luận trong thanh niên ở một số thời điểm còn chưa kịp thời.
Chưa có nhiều sản phẩm và tài liệu tuyên truyền dành riêng cho từng đối tượng
thanh niên cụ thể.

Ban Chấp hành đã tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả các hoạt động của
Đoàn tuy nhiên vẫn còn những hạn chế nhất định. Việc triển khai, phát động cho
đoàn viên thanh niên tham gia cuộc vận động “Mỗi thanh niên 01 ý tưởng sáng
tạo” mặc dù số lượng đảm bảo theo yêu cầu, tuy nhiên chất lượng của các ý
tưởng và việc hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến còn hạn chế. Chất
lượng tổ chức một vài phong trào, hoạt động của Đoàn chưa cao, thiếu tính hấp
dẫn, chưa thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tự nguyện tham gia. Tiến độ tổ
chức một vài phong trào, hoạt động của đoàn còn chậm so kế hoạch đề ra.

Công tác tổ chức xây dựng Đoàn được Ban Chấp hành xác định là một
trong các nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuy nhiên chất lượng sinh
hoạt chi đoàn ấp, khóm chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nội dung chưa
hấp dẫn, hình thức chưa đa dạng, chưa tạo được sự thu hút đối với đoàn viên
thanh niên. Phương pháp quản lý đoàn viên tuy có đổi mới trong việc áp dụng
công nghệ thông tin nhưng vẫn còn chưa đồng bộ từ cấp tỉnh đến địa phương.
Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, phát triển và duy trì hoạt động tổ chức
Đoàn, Hội ở trong khu vực ngoài nhà nước đạt kết quả chưa cao.

Chưa kịp thời sơ kết, tổng kết chương trình, kế hoạch phối hợp công tác
với một số sở, ban, ngành, đoàn thể.

Một số ít đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn ít tham gia đóng góp
ý kiến vào sự lãnh đạo, điều hành chung của Ban Chấp hành.

* Nguyên nhân khuyết điểm
- Nguyên nhân khách quan
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+ Đội ngũ cán bộ Đoàn, báo cáo viên của Đoàn ở cấp cơ sở thay đổi

thường xuyên nên ảnh hưởng phần nào đến kỹ năng giải quyết các vấn đề bức
xúc trong thanh niên, ảnh hưởng đến việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc nhắc
nhở việc hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến và ảnh hưởng phần nào đến chất
lượng sinh hoạt chi đoàn.

+ Do tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến việc tổ chức triển khai
thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch để ra.

+ Trong công tác quản lý đoàn, hội viên các cơ sở Đoàn phải nhập nhiều dữ
liệu do cấp tỉnh và đoàn cấp trên triển khai như: phần mềm quản lý đoàn viên
của Ban Dân vận Tỉnh ủy, 9 biểu mẫu phụ lục số liệu do Trung ương Đoàn ban
hành,... các phần mềm không đồng bộ và chưa ràng buộc được hết các số liệu
theo yêu cầu, phần nào gây khó khăn cho cơ sở. Chưa có cơ chế ràng buộc trong
việc thành lập và hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trong khu vực ngoài nhà
nước nên việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong khu vực ngoài nhà nước còn
mang tính chất khuyến khích nên hiệu quả chưa cao.

- Nguyên nhân chủ quan
+ Trong thực hiện nhiệm vụ tuy có bám sát chương trình công tác và tình hình

thực tế, tuy nhiênmột số hoạt động còn lồng ghép các chương trình, hoạt động khác nên
chất lượng chưa cao.

+ Việc phản ánh, nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh
niên có kịp thời tuy nhiên từng lúc chưa có giải pháp hiệu quả để đáp ứng yêu
cầu thực thế của đoàn viên, thanh niên.

+ Một vài Ủy viên Ban Chấp hành chưa chủ động, tích cực trong tham gia
đóng góp ý kiến; chưa có nhiều đề xuất sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo
của Ban Chấp hành.

+ Trong chương trình, kế hoạch phối hợp công tác với một số sở, ban,
ngành, đoàn thể chưa xác định rõ trách nhiệm chủ trì phối hợp sơ kết, tổng kết;
các ban chuyên môn tỉnh đoàn từng lúc cũng chưa chủ động tham mưu thực hiện
nội dung này.

5. Một số bài học kinh nghiệm
- Một là, chủ động khai thác và phát huy các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh;

tranh thủ sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, của Tỉnh ủy; phối hợp, kết hợp chặt
chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan. Đồng thời, quyết liệt, kiên trì
trong công tác tham mưu với cấp ủy Đảng nhằm tạo cơ chế thuận lợi cho công
tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phát triển.

- Hai là, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban
Thường vụ, làm cơ sở cho sự đoàn kết, gắn bó đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.
Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự
hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi, sống có ước mơ, hoài bảo, khát vọng
vươn lên.
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- Ba là, trong lãnh đạo, chỉ đạo trong từng giai đoạn phải xác định rõ nhiệm

vụ trọng tâm, lĩnh vực còn hạn chế và đối tượng cụ thể để có sự tập trung và dồn
sức thực hiện. Tạo phong trào từ cơ sở theo hướng vừa phù hợp với nhu cầu,
tâm lý của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Mỗi hoạt động của Đoàn phải thực sự là
hoạt động nổi bật, có sức lan tỏa, để lại ấn tượng trong đoàn viên, thanh niên và
xã hội. Kịp thời nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo thúc đẩy công tác
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

- Bốn là, quan tâm xây dựng, nâng cao đội ngũ cán bộ Đoàn giỏi kỹ năng,
có phẩm chất tốt, có uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; sáng tạo
trong tổ chức phong trào; có kỷ luật, kỷ cương, sâu sát, gương mẫu, nói đi đôi
với làm.

- Năm là, Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; đôn đốc thực hiện, giải
quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công
tác kiểm tra đủ mạnh để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của
Đoàn. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể có thành
tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN KHÓA X
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