
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế hoạt động của Báo cáo viên Đoàn Khối  

các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2022 - 2027 

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

 

BAN THƢỜNG VỤ ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP 
 

 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các 

cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; 

- Căn cứ Quyết định số 743-QĐ/TĐTN-TCKT, ngày 01/7/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh “về việc công nhận Ban Chấp hành Đoàn Khối 

các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027”; 

- Xét đề nghị của Văn phòng Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

 Điều 1: Ban hành Quy chế hoạt động của Báo cáo viên Đoàn khối các cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

 Điều 2: Văn phòng Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp, các đồng chí 

Báo cáo viên Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp căn cứ quyết định         

thi hành.  

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- TT Đảng ủy Khối CCQ &DN(để b/c); 

- BTG Tỉnh đoàn; 

- Như Điều 2; 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

BÍ THƯ  

 

 

 
 

Nguyễn Trọng Nhân 

 

 

 

TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP 

*** 

Số:  12 -QĐ/ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Trà Vinh, ngày 25 tháng 8 năm 2022 
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QUY CHẾ 
Hoạt động của Báo cáo viên Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp  

tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2022 – 2027 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  12 -QĐ/ĐTN, ngày 25/8/2022 của Ban Thường vụ  

Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) 

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

CHƢƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

 Điều 1: Báo cáo viên của Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh 

1.1. Báo cáo viên của Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà 

Vinh (gọi tắt là báo cáo viên) quy định trong Quy chế này bao gồm các đồng chí 

là báo cáo viên của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp. 

1.2. Báo cáo viên của Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà 

Vinh là người thực hiện công tác tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, thanh 

niên và nhân dân trong tỉnh dưới sự lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn khối 

các cơ quan và doanh nghiệp. 

1.3. Báo cáo viên của Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp do Ban 

Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp quyết định công nhận.  

Điều 2: Nhiệm vụ của báo cáo viên 

2.1. Trực tiếp tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình thời sự trong nước và 

thế giới; Nghị quyết, chương trình, phong trào hành động cách mạng của Đoàn; 

những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong xây dựng, phát triển đất nước và 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên. 

2.2. Nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đoàn viên, thanh niên; định hướng 

tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên, góp phần xây dựng, củng cố thống 

nhất tư tưởng, hành động trong Đoàn, sự đồng thuận trong thanh niên và xã hội. 

2.3. Đối thoại, kịp thời giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của cán bộ 

đoàn viên, thanh niên; đấu tranh phê phán, bác bỏ những luận điệu sai trái của 

các thế lực thù địch. 

2.4. Tuyên truyền các nội dung thông tin theo sự lãnh đạo, chỉ đạo, định 

hướng, phân công của Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp. 

2.5. Định kỳ 6 tháng và cuối năm báo cáo bằng văn bản nhiệm vụ tuyên 

truyền của mình về Văn phòng Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tổng hợp. 

Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của báo cáo viên 

3.1. Quyền lợi 

- Được cung cấp thông tin về tình hình trong nước, tình hình thế giới và 

tài liệu cần thiết theo quy định. 
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- Được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền hàng năm và 

tham gia các hội nghị Báo cáo viên định kỳ do Đoàn tổ chức. 

- Được hưởng chế độ thù lao cho báo cáo viên khi trực tiếp báo cáo, tuyên 

truyền (theo quy định hiện hành). 

3.2. Nghĩa vụ 

- Thực hiện tuyên truyền miệng theo sự phân công của Ban Thường vụ 

Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp; thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời 

các vấn đề được giao; chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, của Đoàn, pháp luật 

của Nhà nước và kỷ luật phát ngôn; giữ gìn bí mật của Đảng, Nhà nước và Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh. 

- Tăng cường đối thoại với người nghe tại các buổi tuyên truyền miệng; 

với cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại các diễn đàn phù hợp để làm rõ và bảo vệ 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ 

trương, Nghị quyết, Điều lệ của Đoàn và nội dung chuyên đề của mình          

trình bày. 

- Thường xuyên nắm dư luận xã hội, tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đoàn 

viên, thanh niên; kịp thời phản ánh và đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ 

Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp các biện pháp xử lý. 

- Tham gia đầy đủ các hội nghị báo cáo viên và các hoạt động báo cáo 

viên khi được phân công. 

Điều 4: Tiêu chuẩn báo cáo viên 

Báo cáo viên của Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp phải có đủ tiêu 

chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn. 

4.1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống 

- Có lập trường quan điểm đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung 

thành với mục tiêu lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng; bản thân và gia 

đình chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước. 

- Có tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật cao, 

đặc biệt là kỷ luật phát ngôn. 

- Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với chuyên môn, nghiệp 

vụ; khiêm tốn học hỏi, gương mẫu về đạo đức và lối sống, có mối quan hệ gần 

gũi, sâu sát, gắn bó với nhân dân. 

4.2. Về trình độ, năng lực, độ tuổi 

- Có trình độ lý luận chính trị sơ cấp trở lên; nắm vững những nội dung cơ 

bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội dung các Nghị quyết, 

chương trình, phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Hội. 
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- Có trình độ chuyên môn từ Cao đẳng trở lên, có hiểu biết chung về các 

lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, xã hội. 

- Có hiểu biết thực tiễn; có năng lực tiếp nhận và xử lý thông tin; biết vận 

dụng tâm lý học, phương pháp sư phạm (cơ bản) và nghiệp vụ tuyên truyền 

miệng vào hoạt động báo cáo viên. 

- Có năng lực tự chủ, khả năng giao tiếp, luôn chủ động trong quá trình 

đối thoại với người nghe, với cán bộ, đoàn viên, thanh niên. 

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.  

- Có sức khỏe tốt. 

* Ngoài ra, những trường hợp khác sẽ do đồng chí Bí thư Đoàn Khối các 

cơ quan và Doanh nghiệp xem xét. 

CHƢƠNG II 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN 

Điều 5: Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp trực tiếp 

lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của báo cáo viên của Đoàn trực thuộc Đoàn Khối 

các cơ quan và doanh nghiệp; thường xuyên chỉ đạo rà soát kiện toàn đội ngũ 

báo cáo viên và tạo điều kiện cho báo cáo viên hoạt động hiệu quả. 

Điều 6: Văn phòng Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tham mưu cho 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và Doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, tổ 

chức quản lý, điều hành hoạt động báo cáo viên. 

CHƢƠNG III 

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN 

Điều 7: Quản lý hoạt động báo cáo viên 

Văn phòng Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp có trách nhiệm: 

- Kiến nghị với Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp 

những vấn đề về nội dung hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. 

- Định hướng tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. 

- Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên 

thuộc Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp quản lý và triệu tập báo cáo viên 

tham gia các hoạt động Hội nghị tập huấn cấp tỉnh. 

- Theo dõi, kiểm tra hoạt động của báo cáo viên, quản lý thông tin trong 

hệ thống báo cáo viên. 

- Kịp thời đề xuất với Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh 

nghiệp bổ sung và thay thế những báo cáo viên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc 

không đủ điều kiện đảm nhiệm công tác tuyên truyền miệng. 

Điều 8: Khen thưởng và kỷ luật 
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- Hàng năm, căn cứ vào kết quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động 

của báo cáo viên, Văn phòng Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp có trách 

nhiệm xem xét, đề nghị khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong công tác tuyên truyền miệng.  

- Căn cứ mức độ vi phạm Quy chế của báo cáo viên, Ban Thường vụ 

Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp áp dụng các hình thức kỷ luật về Đoàn 

và thu hồi thẻ báo cáo viên, xóa tên khỏi danh sách báo cáo viên./. 

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

 


