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KẾ HOẠCH 

Về việc kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; 

giám sát, phản biện xã hội năm 2021 
------------ 

 

Căn cứ Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; 

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và tình 

hình thực tế công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong khối các cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh năm 2021. Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và giám 

sát, phản biện xã hội năm 2021, nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện chủ trương, Nghị quyết của 

Đảng; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn khối. Qua 

đó nắm bắt thực trạng công tác chỉ đạo và thực hiện công tác đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi của các đơn vị; kịp thời phát hiện mô hình, cách làm hay, có hiệu 

quả để chỉ đạo nhân rộng thực hiện. 

2. Kịp thời tháo gở những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ của đơn vị, góp phần củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của 

các tổ chức cở sở đoàn trực thuộc. 

3. Đảm bảo khách quan, không hình thức, đánh giá đúng thực trạng, chất 

lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện nội dung công việc có liên quan đến đơn vị 

được kiểm tra, giám sát. 

4. Các đơn vị được kiểm tra, giám sát chuẩn bị đầy đủ các nội dung làm 

theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Tùy theo tình hình thực tế, diễn biến của dịch 

bệnh Covid – 19, đoàn có thể tổ chức bằng các hình thức kiểm tra, giám sát phù 

hợp và đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

II. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG ĐOÀN 

1. Kiểm tra định kỳ 6 tháng đầu năm và năm 2021 

- Nội dung: Kết quả thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 

tháng và năm 2021; thực hiện minh chứng Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi của Ban Chấp hành Đoàn khối 6 tháng và năm 2021. 

- Đơn vị được kiểm tra: Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn khối. 
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- Thời gian kiểm tra: Tháng 6/2021 và tháng 9/2021 

(Ban Thường vụ Đoàn khối sẽ có kế hoạch thực hiện kiểm tra nội dung này) 

2. Kiểm tra chuyên đề 

Kiểm tra nắm tình hình những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực 

hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; Việc 

thực hiện bộ tiêu chí năm 2021 của Ban chấp hành đoàn khối; việc đăng ký, triển 

khai thực hiện các công trình phần việc thanh niên năm 2021; công tác chuẩn bị 

cho đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2027; Công tác triển khai, quán triệt 

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Việc triển khai thực hiện 

Chương trình rèn luyện đoàn viên; Xây dựng “Đoàn cơ sở 3 chủ động”. 

- Đơn vị được kiểm tra: Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn khối 

và một số chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở. 

- Thời gian kiểm tra: Tháng 5 đến tháng 7/2021. 

(Ban Thường vụ Đoàn khối sẽ có kế hoạch thực hiện kiểm tra nội dung này) 

III. GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI THEO QUYẾT ĐỊNH 217-QĐ/TW 

 1. Giám sát 

 - Nội dung: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối 

lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.  

- Đơn vị được kiểm tra: Một số Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy 

Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.  

- Thời gian kiểm tra: Quí II – III/2021. 

(Ban Thường vụ Đoàn khối sẽ có kế hoạch thực hiện giám sát nội dung này) 

 2. Phản biện xã hội 

 Đóng góp chiến lược Phát triển thanh niên giai đoạn 2021 – 2030; dự thảo 

văn bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về Thanh 

niên Việt Nam và một số văn bản của trung ương, của tỉnh có liên quan đến tình 

hình kinh tế, chính trị, xã hội, đặc biệt liên quan đến công tác thanh niên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Xây dựng và triển khai kế hoạch đến các cơ sở đoàn trực thuộc. Tùy từng 

nội dung kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đoàn khối sẽ xây dựng Kế hoạch 

riêng để triển khai thực hiện. 

- Giao ủy ban kiểm tra Đoàn khối xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm 

tra, giám sát theo nội dung Kế hoạch này; Báo cáo kết quả thực hiện công tác 

kiểm tra, giám sát định kỳ về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn theo quy định. 
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Trên là Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và giám sát, 

phản biện xã hội năm 2021 của Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh. Đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc chấp hành nghiêm túc việc kiểm 

tra, giám sát theo nội dung Kế hoạch này. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát 

định kỳ về Ủy ban kiểm tra Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh theo 

quy định. 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Nguyễn Văn Tám, TUV, Bí thư ĐU.Khối các  

CQ&DN (để b/c); 

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

- TT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- TT Đảng ủy KCCQ&DN (để b/c); 

- Ban TC-KT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Các đ/c ủy viên UBKT Đoàn khối (t/h); 

- Các đ/c BTV ĐK các CQ&DN; 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (th/h); 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 
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