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BÁO CÁO 
Kết quả Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW  

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” 

tại Đảng ủy Công ty Điện lực tỉnh Trà Vinh 

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

Căn cứ Quyết định số 115-QĐ/ĐTN, ngày 07/8/2019 của Ban Thường vụ Đoàn 

Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh về việc Giám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện chỉ thị 42-CT/TW, của Ban Bí thư Trung ương Đảng “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”;  

 Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp báo cáo kết quả hoạt 

động giám sát đối với Đảng ủy Công ty Điện lực Trà Vinh cụ thể như sau: 

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

- Công ty Điện lực tỉnh Trà Vinh là Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng công 

ty Điện lực Miền Nam; Công ty Điện lực Trà Vinh có 12 Phòng, Ban  chức năng, các 

phân xưởng và 9 chi nhánh Điện lực các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, với 

tổng số 676 công nhân viên chức và người lao động. 

- Đảng ủy Công ty Điện lực Trà Vinh là cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối 

các cơ quan và Doanh nghiệp, tính đến 30/9/2019 có 13 Chi bộ trực thuộc với 314 

đảng viên (trong đó 38 nữ; 12DT khmer; 12 đồng chí có trình độ cao cấp chính trị: 

72 đồng chí có trình độ Trung cấp chính  trị và 36 đồng chí, sơ cấp; 17 đảng viên dự 

bị); Ban Thường vụ 05 đồng chí, BCH Đảng ủy 15 đồng chí. 

- Đảng ủy Có 02 tổ chức đoàn thể gồm:  

 + Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam, 

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở 13 đồng chí; có 11 Công đoàn bộ phận và 12 Tổ 

công đoàn; tổng số 676 đoàn viên, đạt 100% trên tổng số 676 CNVCLĐ. 

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Công ty, (BCH Đoàn cơ sở Công ty 15 đồng 

chí; 10 chi đoàn trực thuộc với 171 đoàn viên (trong đó có 38 nữ; 10 dân tộc Khmer, 

02 DT Hoa; có 40 đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt đoàn). 

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI TẠI ĐẢNG ỦY CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT 
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1. Ngày 28 tháng 10 năm 2019 Đoàn giám sát gồm 03 đồng chí trực tiếp đến  

làm việc tại Hội trường Đảng ủy Công ty để tiến hành thông qua Quyết định Giám sát 

số 115-QĐ/ĐTN, ngày 07/8/2019 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và 

Doanh nghiệp về việc thành lập Đoàn giám sát; Kế hoạch số 64-KH/ĐTN, ngày 

30/8/2019 của Đoàn Giám sát. 

2. Nội dung triển khai thực hiện theo đúng tinh thần kế hoạch số 64 về “Tăng cường 

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

thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2013” theo Chỉ thị 42-CT/TW; Kế hoạch 79-KH/TU. 

3. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Đảng ửu và các đồng chí Ban Thường vụ 

Đảng ủy, đống chí Bí thư Đoàn  cơ sở Công ty đã thống nhất với nội dung theo Quyết định số 

115 và Kế hoạch số 64 cũng như đề cương yêu cầu báo cáo của Đoàn giám sát, thống nhất 

thời gian tiến hành Giám sát vào lúc 08 giờ, 00 phút, ngày 12/11/2019 tại Hội trường Đảng ủy 

Công ty; thành phần tham dự mời hết các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng 

chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, các đồng  chí Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty; 

mời hết Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Công ty để tiếp Đoàn Giám sát. 

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT 

1. Về tổ chức triển khai, quán triệt và cụ thể hóa văn bản 

Trên cơ sở Chỉ thị số 42-CT/TW, Kế hoạch số 79-KH/TU và Kế hoạch số 71-

KH/ĐUK “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng 

cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030” Đảng ủy có quan 

tâm chỉ đạo cho các chi bộ và Đoàn cơ sở Công ty triển khai, quán triệt thực hiện tại 

các chi bộ và tổ chức Đoàn thanh niên tại đơn vị như. 

Đảng ủy xây dựng Công văn số 278-CV/ĐU, ngày 23/9/2019 về việc sao gởi 

và chỉ đạo cấp ủy, các chi bộ trực thuộc triển khai sâu rộng trong cán bộ Đảng viên tại 

các chi bộ về Kế hoạch 79-KH/TU về triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW. 

Chỉ đạo Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch số 09-KH/ĐTN, ngày 24/9/2019 

về thực hiện chỉ thị 42-CT/TW. 

2. Kết quả tổ chức thực hiện 

- Đảng ủy chuẩn bị tốt các nội dung theo yêu cầu của Đoàn Giám sát, việc xây 

dựng báo cáo có bám sát đề cương của Đoàn Giám sát cụ thể như. 

- Đảng ủy Công ty có tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên thanh niên, tham gia 

đầy đủ các lớp đào tạo ngắn hạn, tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ 

chính trị. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, Công ty đã tổ chức và gởi tham dự trên 25 khóa 

đào tạo, với trên 1.000 lượt người lao động tham dự (trong đó đoàn viên chiếm 30%/ tổng 

số, gần 300 lượt ĐVTN); Tham dự các lớp đối tượng 5 dành cho đảng viên với 28 lượt 

Đoàn viên. Ngoài ra cán bộ đoàn viên đã dành thời gian đăng ký tham dự các lớp sau đại 

học, đại học, các lớp ngắn hạn về ngoại ngữ, tin học….; Công tác đền ơn đáp nghĩa, được 

Đảng ủy quan tâm chỉ đạo Đoàn cơ sở Công ty thực hiện 02 công trình thanh niên “Thắp 

sáng đường quê”, tại xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè số tiền 15 triệu đồng và tại xã Đôn Châu, 
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huyện Duyên Hải với số tiền 25 triệu đồng; Tặng 5 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái 

cho đoàn viên Thạch Thị Sô Maly tại ấp Mồ Côi, xã Đôn Châu;  

- Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty có quan tâm chỉ đạo và thành lập đội Dân 

quân tự vệ cơ quan, đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ cơ cấu là lực lượng đoàn viên 

với 38 cán bộ, hàng năm có tổ chức diễn tập phương án Phòng cháy chữa cháy trong 

công ty sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết; Có quan tâm chỉ đạo cho Đoàn 

thanh niên tổ chức cho đoàn viên, thanh niên, thực hiện tốt, tinh thần Chỉ thị 05-

CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức 

phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường, 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. 

- Đảng ủy có tạo điều kiện để các chi bộ trực thuộc và Đoàn thành niên luôn xây 

dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu và 

trưởng thành, Công ty đã tổ chức bồi dưỡng nghề cho 231 CNV, trong số đó có 51 

CNV là ĐVTN, qua việc việc bồi dưỡng nghề đã giúp cho đoàn viên hệ thống lại kiến 

thức chuyên ngành, học hỏi kinh nghiệm thực tế của giảng viên và những công nhân 

bậc cao từ đó phát huy sức trẻ vận dụng hiệu quả vào thực tế công việc. Đồng thời có 

tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên thanh niên học tập rèn luyện, tham gia các hoạt động 

tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; chỉ đạo Đoàn thanh niên phối hợp tổ chức các hoạt 

động chia sẻ, hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng 

xa, trao học bổng, đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học qua đó tổ chức chương trình Trung 

thu tại xã Đông Hải, tặng 220 phần quà, tổng trị giá các phần quà 34 triệu đồng,...  

- Thực hiện  tốt việc quy hoạch cán bộ đoàn tại Công ty: Hiện nay công tác quy 

hoạch cán bộ đoàn vào các vị trí lãnh đạo các phòng chuyên môn Công ty, các Phòng, 

Đội Điện lực trực thuộc, có 02 đ/c là chi ủy viên, 02 đồng chí là Trưởng phòng và 07 

đồng chí là Phó phòng cấp Điện lực. Quan tâm giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng 

xem xét kết nạp: trong năm, Đoàn thanh niên đã giới thiệu cho Đảng ủy Công ty 12 

đồng chí, trong đó được kết nạp 05 đồng chí. 

- Đảng ủy có chỉ đạo Đoàn cơ sở Công ty thường xuyên đổi mới nội dung, nâng 

cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi 

cho đoàn viên, thanh niên có môi trường thuận lợi để rèn luyện và phấn đấu, có xây 

dựng tác phong, gương mẫu của người cán bộ đoàn, có tham gia tốt các hoạt động do 

Đoàn cấp trên và các ngành tổ chức. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Mặt mạnh 

- Đảng ủy quan tâm công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn 

hóa cho thế hệ trẻ thông qua việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước do Đảng ủy Tổ chức và đồng thời có chỉ đạo cho 

Đoàn thanh niên tổ chức học tập thông qua các buổi Hội nghị, sinh hoạt chi đoàn,… 
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- Nhìn chung từ khi Chỉ thị 42-CT/TW, của Bộ Chính trị được ban hành, Tỉnh 

ủy đã cụ thể hóa Kế hoạch số 79-KH/TU, và Đảng ủy Khối các cơ quan đã Ban hành 

Kế hoạch số 71-KH/ĐUK thì các Chi, Đảng bộ có triển khai, áp dụng thực hiện tốt, 

phù hợp với từng ngành, lĩnh vực. 

- Quan tâm và tạo điều kiện tốt cho tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên, học 

sinh, có sân chơi lành mạnh, bổ ích, phù hợp tại cơ quan, các trung tâm, đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Đảng ủy, ý thức chính trị của từng cán bộ đảng viên, đoàn viên 

được nâng lên, công tác phối kết hợp có nhiều đổi mới; nhiều mô hình có cách làm 

sáng tạo, hiệu quả, công tác an sinh xã hội được quan tâm đúng mức. 

2. Hạn chế 

- Việc triển khai, quán triệt các kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ 

quan về thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Bộ Chính trị, Kế hạch số 

79-KH/TU, ngày 04/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo 

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

trẻ giai đoạn 2015 – 2030” Đảng ủy Công ty chưa cụ việc thể hóa kế hoạch tại đơn vị 

để chỉ đạo thực hiện còn chậm mà chỉ đạo chủ yếu chuyển tiếp kế hoạch của Tỉnh ủy 

Đảng ủy Khối vào các đợt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết tại đơn vị. 

- Đảng ủy mới chỉ dừng lại ở khâu chỉ đạo cho Đoàn cơ sở Công ty cụ thể văn 

bản của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp theo Kế hoạch 71-KH/ĐUK, 

cũng như Kế hoạch 79-KH/TU về thực hiện Chỉ thị 42. Nên chưa thể hiện đúng vai 

trò của cấp ủy trong thực hiện nội dung của Chỉ thị. 

V. QUA KẾT QUẢ LÀM VIỆC ĐOÀN GIÁM SÁT KIẾN NGHỊ 

1. Đảng ủy Công ty tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa bằng văn bản tại Đảng ủy 

để tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ để các chi bộ trực thuộc, tổ chức Đoàn 

thanh niên thực hiện sâu sắc có hiệu quả Chỉ thị 42-CT/TW, Kế hoạch 79-KH/TU, và 

Kế hoạch 71-KH/ĐUK. 

2. Tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn thanh niên có khoảng thời gian để tổ chức 

sinh hoạt lệ định kỳ theo Điều lệ Đoàn quy định; quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo đoàn 

viên, thanh niên, học sinh tham gia tốt các hoạt động Đoàn tại đơn vị và các hoạt động 

do Đoàn cấp trên phát động tổ chức. 

3. Tiếp tục quan tâm về công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ Đoàn, 

cán bộ trẻ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý phù hợp với điều kiện tại đơn vị đặc biệt là 

cán bộ Đoàn được tham gia vào cấp ủy theo Kế hoạch số 05-KH/ĐUK, ngày 

22/7/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp về Kế hoạch chỉ đạo Đại 

hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 (quan tâm cơ cấu vào cấp ủy cán bộ trẻ). 

4. Đề nghị Đảng ủy Công ty quan tâm, tạo điều kiện tốt về chỉ đạo Đoàn thanh 

niên trong việc đăng ký đợt thi đua cao điểm, chào mừng 120 năm tái lập tỉnh, 90 năm 

ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020); đăng ký thực hiện 

các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp đặc biệt là Đại hội 
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Đảng bộ Công ty Điện lực tiến tới Đại hội đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh 

nghiệp lần thứ II, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại 

hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 

42-CT/TW, Kế hoạch 79-KH/TU và Kế hoạch 71-KH/ĐUK “Về tăng cường sự lãnh 

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

thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030” Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh 

nghiệp xin báo cáo đến lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp, Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn nắm, chỉ đạo và gửi Đảng ủy Công ty Điện lực biết để phối hợp 

lãnh đạo thực hiện./. 
 

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

- Đ/c Trương Thanh Long, Phó BT ĐU Khối các 

CQ&DN (để b/c); 

- Thường trực Tỉnh đoàn (để b/c); 

- TT ĐU Khối các CQ&DN (để b/c); 

- Thành viên đoàn GS (th/h); 

- Đảng ủy Sở Văn hóa TT&DL, Đảng ủy Công ty Điện 

lực Trà Vinh (để ph/h); 

- Lưu VP./. 

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT 

TRƯỞNG ĐOÀN 

(Bí thư Đoàn Khối các cơ quan) 

 

 
(đã ký) 

 

 

Phạm Viết Thạch 

 


