
 

 

 

KẾ HOẠCH 

Về việc kiểm tra đánh giá chất lượng 

công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 

----------------- 
 

 Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Ban Chấp 

hành Đoàn khối các cơ quan (nay là Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp) tỉnh Trà 

Vinh năm 2019. 

Thực hiện chỉ tiêu giao ước thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu 

nhi năm 2019 của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan (nay là Đoàn Khối các cơ 

quan và Doanh nghiệp). Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp 

xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác Đoàn và  phong trào 

thanh thiếu nhi năm 2019 đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên về tầm quan 

trọng đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn. Từ đó làm tốt công tác kiểm tra 

giúp Ban Chấp hành Đoàn cấp cơ sở thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch 

công tác Đoàn trong những năm tiếp theo. 

- Kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên 

thông qua kiểm tra phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong 

công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đoàn, tìm những giải 

pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Nhằm mục đích tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra.   

2. Yêu cầu 

- Công tác kiểm tra cần bám sát bộ tiêu chí giao ước thi đua đã ban hành 

ngay từ đầu năm, chú trọng mục tiêu, nhiệm vụ chương trình công tác năm 2019. 

Nội dung kiểm tra phải xác định rõ những mặt trọng tâm vừa có tính toàn diện vừa 

có tính cụ thể. 

- Cần gắn kiểm tra với việc hỗ trợ giúp đỡ những cơ sở Đoàn khó khăn, yếu 

kém. Trong quá tình kiểm tra phải đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, thận 

trọng và chính xác. 

II. NỘI DUNG  

1. Nội dung 

- Kiểm tra toàn diện các mặt công tác trong năm 2019. 
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- Tình hình hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; Kết quả triển khai 

thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu giao ước thi đua năm 2019 của BCH Đoàn Khối các cơ 

quan và Doanh nghiệp giao ngay từ đầu năm.  

- Công tác tổ chức của Đoàn; công tác quản lý đoàn viên, hồ sơ sổ sách của 

Đoàn; kết quả thực hiện các công trình, phần việc thanh niên năm 2019. 

2. Công tác chuẩn bị phục vụ Đoàn kiểm tra gồm 

- Đơn vị được kiểm tra báo cáo bằng văn bản kết quả tự chấm điểm thực hiện 

theo chỉ tiêu giao ước thi đua năm 2019 (Tiêu chí minh chứng sắp xếp theo từng nội 

dung, đề mục của tiêu chí rõ ràng) 

- Báo cáo tổng kết năm 2019 và báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu trọng 

tâm trong năm 2019 (Mốc thời gian tính thời điểm tháng 10/2018  đến hết tháng 

9/2019). 

- Báo cáo kết quả phân loại các chi đoàn và đoàn viên (đối với các Đoàn cơ 

sở và Đoàn trường), phân loại đoàn viên đối với Chi đoàn cơ sở. 

- Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về 

đẩy mạnh học tập và theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn 

với thực hiện chuyên đề năm 2019. 

- Báo cáo tình hình công tác nhận đỡ đầu, ký kết nghĩa với đơn vị nhận đỡ 

đầu (kèm danh sách đơn vị kết nghĩa có địa chỉ cụ thể). 

- Báo cáo kết quả triển khai xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở “3 chủ động” (đối với 

Đoàn cơ sở); Chi đoàn cơ sở báo cáo mô hình, giải pháp xây dựng Chi đoàn mạnh. 

- Tình hình triển khai cho đoàn viên, thanh niên tham gia học tập 6 bài học lý 

luận chính trị của Đoàn thông qua hệ thống phần mềm trực tuyến do Đoàn Khối các cơ 

quan và Doanh nghiệp triển khai (Văn phòng Đoàn Khối sẽ so sánh kết quả học tập của 

đoàn viên từng đơn vị_thông qua bản tổng hợp). 

* Lưu ý: 

-  Gửi  mỗi thành viên trong tổ kiểm tra 01 bảng báo cáo kết quả chấm điểm 

tiêu chí thi đua năm 2019. 

- Các cơ sở Đoàn mang toàn bộ hồ sơ, sổ sách liên quan đến Văn phòng 

Đoàn Khối để kiểm tra. Riêng Đoàn cơ sở và Đoàn trường mời tất cả Bí thư Chi 

đoàn mang toàn bộ hồ sơ kiểm tra và văn bản có liên quan đến tiêu chí. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Từ ngày 23, 24, 27, 28, 30/9/2019 và ngày 01/10/2019 tiến hành 

kiểm tra các cơ sở Đoàn (gửi kèm lịch kiểm tra cụ thể).                                                                                           

2. Địa điểm: Tại Văn phòng Đoàn Khối và Hội trường Đảng ủy Khối các cơ 

quan và Doanh nghiệp. 

IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ 

1. Thành phần Đoàn kiểm tra: (gồm 03 Tổ) 

* Tổ 1: 
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1. Đ/c  Phạm Viết Thạch, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh 

nghiệp, Ủy viên BTV Tỉnh đoàn, Bí thư ĐKCCQ&DN, Tổ trưởng 

2. Đ/c Dương Quốc Toàn, Phó Bí thư ĐKCCQ&DN, Tổ phó 

3. Đ/c Nguyễn Thanh Truyền , Ủy viên BCH ĐKCCQ&DN, Thành viên  

4. Đ/c Bùi Hoàng Huynh, Ủy viên UBKT ĐKCCQ&DN, Thư ký 

* Tổ 2:   

1. Đ/c Nguyễn Thị Phượng, Phó Bí thư thường trực - Chủ nhiệm UBKT 

ĐKCCQ & DN, Tổ trưởng 

2. Đ/c Nguyễn Minh Trí, Ủy viên BTV ĐKCCQ&DN, Tổ phó 

3. Đ/c Mai Thanh Nhàn, Ủy viên BCH ĐKCCQ&DN, Thành viên 

4. Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dung, Ủy viên UBKT ĐKCQ & DN, Thư ký 

* Tổ 3: 

1. Đ/c Trần Hoàng Diệp, Phó bí thư ĐKCCQ&DN, Tổ trưởng 

2. Đ/c Trương Công Minh Thiện, Ủy viên BTV, Phó Chủ nhiệm UBKT 

ĐKCCQ&DN,  Tổ phó 

3. Đ/c Lâm Quốc Nam, Ủy viên BTV ĐKCCQ&DN, Thành viên 

4. Đ/c Phan Thị Cẩm Nang, Ủy viên UBKT ĐKCCQ&DN, Thư ký 

2. Thành phần tham dự kiểm tra 

- Chi đoàn cơ sở: Bí thư, Phó bí thư và đồng chí phụ trách văn thư lưu trữ.  

 - Đoàn cơ sở ( Đoàn ủy và Đoàn trường): Bí thư, Phó bí thư Đoàn cơ sở và 

các Bí thư chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp  

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra triển khai đến các cơ sở Đoàn trực thuộc. 

- Họp thành viên Đoàn kiểm tra thống nhất nội dung, hình thức kiểm tra và 

những nội dung khác có liên quan. 

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

- Chuẩn bị đầy đủ nội dung phục vụ đoàn kiểm tra. 

- Tiến hành kiểm tra các chi đoàn đối với Đoàn cơ sở và 02 Đoàn trường Cao 

đẳng(dứt điểm trước ngày 20/9/2019). 

 - Các cơ sở Đoàn tiến hành đối chiếu với Văn phòng Đoàn Khối và đăng 

nộp đoàn phí 4 quý, hoàn thành trước 10/9/2019 (Không giải quyết trường hợp khi 

vừa kiểm tra vừa đăng nộp). 

- Đối với các đơn vị chưa triển khai thực hiện công trình thanh niên năm 

2019, phải hoàn thành trước ngày 09/9/2019. 
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Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề khó khăn đề nghị liên hệ trực tiếp 

Thường trực Đoàn Khối để  xử lý kịp thời. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra đánh giá chất lượng công tác Đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi năm 2019. Đề nghị Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc nghiêm 

túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Đ/c Trương Thanh Long, PBT ĐU.Khối các  

CQ&DN (để b/c); 

- TT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- TT Đảng ủy KCCQ&DN (để b/c); 

- Các chi, Đảng bộ trực thuộc ĐUK; 

- Các đ/c BTV, UVUBKT ĐK các CQ&DN; 

- Thành viên đoàn kiểm tra; 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (th/h); 

- Lưu VP. 
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LỊCH KIỂM TRA 
 Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 

(Kèm theo Kế hoạch số  66 -KH/ĐTN, ngày  3/9/2019 của BTV ĐKCCQ& DN) 

----------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày  23,24,27,28,30/9/2019 và 01/10/2019 

   2. Địa điểm: Tổ 1 và tổ 3: Tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan và 

Doanh nghiệp tỉnh; Tổ 2: Tại Văn phòng Đoàn Khối. 
 

Ngày 23/9/2019 Ngày 26/ 9/2018 

(Thứ hai) 
Tổ 1 Tổ 2 Tổ 3 

07
h
30 - 09

h
30 

Chi đoàn Phòng khám 

Đa khoa Thiên Ân 

CĐ BQL DA đầu tư xây 

dựng các công trình dân 

dụng &CN 

Chi đoàn Ngân  

hàng HTX Việt Nam 

09
h
30 -11

h
00 

Đoàn trường Cao đẳng 

Nghề TV 

Chi đoàn Công ty CP Cấp 

thoát nước TV 

Chi đoàn Kho bạc 

Nhà nước TV 

13
h
30 - 15

h
30 

Chi đoàn Công ty CP 

Thủy sản Cửu Long 

CĐ BQL DA đầu tư xây 

dựng các công trình Giao 

thông tỉnh 

Chi đoàn Công ty 

Xăng dầu 

15
h
30 -17

h
00 

Chi đoàn Văn phòng 

UBND tỉnh  

Chi đoàn Đài phát thanh & 

THTV 

Chi đoàn Bảo hiểm 

Xã hội tỉnh 

Ngày 24/9/2019 

( Thứ ba) 
Tổ 1 Tổ 2 Tổ 3 

07
h
30 - 09

h
30 ĐCS Sở TN&MT Chi đoàn Sở Tài chính Bưu điện tỉnh 

09
h
30 -11

h
00  Chi đoàn Sở Xây dựng Viện Kiểm sát NDT 

13
h
30 - 15

h
30 

Đoàn trường Cao đẳng Y 

tế Trà Vinh 

Chi đoàn Sở Thông tin & 

Truyền thông 

Chi đoàn Ngân hàng 

TMCP Ngoại thương 

15
h
30 -17

h
00  Ngân hàng NN &PTNT Chi đoàn Sở Tư pháp 

Ngày 27/09/2019 

( Thứ sáu) 
Tổ 1 Tổ 2 Tổ 3 

07
h
30 - 09

h
30 

Đoàn cơ sở Công ty 

 CP Trà Bắc 

Đoàn cơ sở Sở  

Lao động TB&XH 

Đoàn cơ sở  

Sở Y tế TV 

13
h
30 - 15

h
30 

Công ty TNHH MTV Xổ 

số kiến thiết tỉnh 

Chi đoàn Thanh tra tỉnh Chi đoàn Ngân hàng 

TMCP Đầu tư & PT 

15
h
30 - 17

h
00 CĐ Cơ quan Tỉnh đoàn CĐ Sở KH&CN CĐ Sở Công thương 

Ngày 28/9/2019 

(Thứ bảy) 
Tổ 1 Tổ 2 Tổ 3 

07
h
30 - 09

h
30 ĐCS Sở NN&PTNT  Sở Giao thông Vận tải ĐCS Sở VH TT&DL 

13
h
30 - 15

h
30 

CĐF Sở KH&ĐT CĐ Ngân hàng TMCP 

Công thương 

Đoàn cơ sở Công ty 

Điện lực Trà Vinh 

15
h
30 -17

h
00 Ngân hàng Nhà nước TV Viễn thông Trà Vinh  

Ngày 30/9/2019 

(Thứ hai) 
Tổ 1 Tổ 2 Tổ 3 

13
h
30 - 15

h
30 

CĐ CTCP Phát triển 

Điện nông thôn 

Bệnh viện Đa khoa CĐ Công ty CP Dược 

phẩm TV. Pharm 

15
h
30 -17

h
00 Chi đoàn Tòa án tỉnh  Ban QL Khu Kinh tế 

Ngày 1/10/2019 Dự phòng 

 

* Lưu ý: Các đơn vị tiến hành đối chiếu với Văn phòng Đoàn Khối và đăng nộp 

đoàn phí năm 2019 trước ngày 10/9/2019. 




