
 

 

 

KẾ HOẠCH 
Kiểm tra chuyên đề năm 2021 

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

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

Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp năm 2021; 

 Thực hiện Kế hoạch số 110 -KH/ĐTN, ngày 01/4/2021 của Ban Thường 

vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà  Vinh “kiểm tra, giám sát 

công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; giám sát, phản biện xã hội      

năm 2021”; 

Ban Thường vụ Đoàn Khối xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 

2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Kiểm tra, giám sát nhằm đóng góp tích cực thực hiện thắng lợi mục tiêu, 

nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Ban Chấp hành Đoàn 

khối năm 2021; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần 

thứ XI, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. 

- Kịp thời phát hiện các mô hình, giải pháp hiệu quả trong tổ chức các 

hoạt động ở cơ sở để nhân rộng; nắm những khó khăn vướng mắc trong quá 

trình thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Đoàn cấp trên tại cơ sở để xây dựng 

các giải pháp nhằm tháo gỡ kịp thời. 

- Trong quá trình kiểm tra, phải đảm bảo tính khách quan trung thực, hiệu 

quả, tránh hình thức; đảm bảo vừa có tính toàn diện, đồng thời có trọng tâm, 

trọng điểm. Đơn vị được kiểm tra, giám sát phải chuẩn bị các văn bản cần thiết 

để phục vụ cho buổi làm việc. 

Đặc biệt, Đoàn kiểm tra và các đơn vị được kiểm tra phải đảm bảo an 

toàn, và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA  

1. 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. 

2. Việc thực hiện bộ tiêu chí năm 2021 của Ban chấp hành đoàn khối.  

3. Công tác chuẩn bị cho đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2027; 
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4. Công tác triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 

2020 – 2025;  

5. Việc triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên; Xây dựng 

“Đoàn cơ sở 3 chủ động”. 

(Mốc thời gian tính từ tháng 11/2020 đến 30/5/2021) 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA 

1. Các đơn vị được kiểm tra:  10 đơn vị 

- Đoàn cơ sở Sở Y tế. 

- Đoàn cơ sở Sở Tài Nguyên và Môi trường. 

- Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp & PTTN. 

- Đoàn cơ sở Công ty CP Trà Bắc. 

- Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, TT & DL tỉnh. 

- Đoàn Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh. 

- Chi đoàn Kho bạc Nhà nước tỉnh. 

- Chi đoàn Sở Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh. 

- Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Trà Vinh. 

- Chi đoàn Ban Quản lý khu Kinh tế. 

2. Hình thức kiểm tra 

Các đơn vị được kiểm tra báo cáo ngắn gọn kết quả thực hiện các chỉ tiêu 

đã được giao, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất (nếu có). 

3. Thành phần Đoàn kiểm tra: 

- Đồng chí Nguyễn Trọng Nhân, UVTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối, 

Trưởng đoàn. 

- Đồng chí Trần Hoàng Diệp, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan – Phó 

trưởng đoàn. 

- Đồng chí Dương Quốc Toàn, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan – Phó 

trưởng đoàn. 

Các thành viên: 

- Đồng chí Lâm Quốc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đoàn ủy 

Công ty Cổ phần Trà Bắc – Thành viên. 

- Đồng chí Nguyễn Minh Trí, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đoàn ủy 

Công ty Điện lực tỉnh – Thành viên. 

- Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đoàn 

ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên. 
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- Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dung, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đoàn Khối 

– Thành viên. 

- Đồng chí Phan Thị Cẩm Nang, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đoàn Khối, 

thư ký. 

4. Các cơ sở Đoàn trực thuộc: Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở 

Đoàn trực thuộc được chọn kiểm tra. 

5. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

- Thời gian: Lúc 14h00', ngày 10/6/2020 (Thứ năm). 

- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp 

- Triển khai kế hoạch kiểm tra đến các cơ sở Đoàn trực thuộc. 

- Giao Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối làm đơn vị Thường trực tham mưu 

Ban Thường vụ Đoàn Khối thực hiện kiểm tra chuyên đề năm 2021 theo Kế 

hoạch đề ra,  tiến hành kiểm tra theo kế hoạch, báo cáo kết quả về  Ủy ban kiểm 

tra Tỉnh đoàn theo quy định. 

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc được Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ 

quan chọn kiểm tra chuẩn bị các nội dung có liên quan để báo cáo.  

 - Báo cáo cấp ủy về kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Đoàn khối để 

tạo điều kiện cho đơn vị được tham dự buổi kiểm tra, đảm bảo đúng thành phần, 

thời gian và địa điểm quy định. 

Lưu ý: Đơn vị được chọn kiểm tra nhưng không tham gia kiểm tra theo kế 

hoạch của Ban Thường vụ Đoàn khối sẽ hạ một bật thi đua, không xét khen 

thưởng cuối năm 2021. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2021 đề nghị các cơ sở Đoàn 

thực hiện nghiêm túc./. 

 

 

 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; 

- Thành viên Đoàn kiểm tra (nắm); 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (th/h); 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

 


