BÁO CÁO
Kiểm điểm của Ban chấp hành Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Tỉnh Bình Thuận - khóa X, nhiệm kỳ 2007 – 2012

Trong nhiệm kỳ 2007 – 2012, những kết quả đạt được cũng như các mặt yếu
kém, khuyết điểm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ X gắn liền với trách nhiệm lãnh đạo,
chỉ đạo và điều hành của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn
khóa X. Từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận,
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn báo cáo tình hình hoạt động và liên hệ kiểm điểm
những ưu, khuyết điểm như sau:
I. TÌNH HÌNH BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN KHÓA X:
1. Số lượng, cơ cấu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn và tình hình biến động,
củng cố, kiện toàn Ban chấp hành Tỉnh Đoàn.
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận thứ X, nhiệm kỳ
2007 - 2012 đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn gồm 33 đồng chí. Ban Chấp hành
Tỉnh Đoàn bầu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gồm 11 đồng chí, bầu Bí thư và 02 phó
Bí thư Tỉnh Đoàn; khuyết 01 Phó Bí thư Tỉnh Đoàn là nữ. Căn cứ vào yêu cầu
công tác, theo đề nghị của Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khóa X, ngày 13/5/2008, Ban
Bí thư Trung ương Đoàn đã có công văn số 521/TWĐTN đồng ý tăng số lượng
Ban chấp hành Tỉnh Đoàn từ 33 đồng chí lên 35 đồng chí. Trong nhiệm kỳ, có 25
đồng chí thôi giữ nhiệm vụ Ủy viên Ban chấp hành do chuyển công tác khác, trong
đó có 01 Phó Bí thư, 04 Ủy viên Ban Thường vụ. Ban chấp hành Tỉnh Đoàn đã bầu
bổ sung 21 đồng chí vào Ban chấp hành; bầu bổ sung 05 Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh Đoàn và 02 Phó Bí thư Tỉnh Đoàn. Đến cuối nhiệm kỳ, Ban chấp hành Tỉnh
Đoàn có 29 đồng chí, khuyết 06 đồng chí; Ban Thường vụ có 10 đồng chí, khuyết
01 đồng chí. Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh đoàn đảm bảo số lượng và cơ cấu nữ theo
đúng đề án nhân sự được Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình
Thuận thứ X thông qua.
2. Những thuận lợi, khó khăn chủ yếu trong quá trình hoạt động của
Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn.
Trong suốt nhiệm kỳ 2007-2012, hoạt động của Ban chấp hành, Ban Thường
vụ Tỉnh Đoàn luôn được Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và
Thường trực Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo sâu sát; được các cấp chính quyền tạo điều
kiện thuận lợi và được các ban, ngành, đoàn thể tích cực phối hợp, hỗ trợ. Tập thể
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đoàn kết, gắn bó, nổ lực triển khai
công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà đạt kết quả khá tốt. Tuy
nhiên, số lượng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Đoàn chuyển công tác
khá nhiều, một số chức danh Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh Đoàn và Phó Bí thư Tỉnh Đoàn chậm được củng cố, kiện toàn nên phần nào
ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung.
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II. NHỮNG ƯU ĐIỂM:
1. Việc lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, của
Trung ương Đoàn và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình
Thuận lần thứ X:
Trên cơ sở nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị
quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bình
Thuận lần thứ X và nghiên cứu tình hình thanh niên tại địa phương, Ban Chấp
hành Tỉnh Đoàn đã cụ thể hóa, đề ra các Nghị quyết, chương trình hành động và
các kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của tỉnh nhà như: Chương
trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Chương
trình hành động thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI,
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bình Thuận lần
thứ X, chương trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh hằng
năm, Kế hoạch tham gia xây dựng nông thôn mới, Nghị quyết về “đẩy mạnh xây
dựng, củng cố và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong doanh nghiệp”;
Đề án đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Đoàn, v.v…
Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy triển
khai thực hiện Nghị quyết số 25 NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng
(khóa X) và Chương trình hành động số 18 -NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) “về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ công
nghiệp hóa - hiện đại hóa”; đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình
phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận. Đến cuối nhiệm kỳ, Tỉnh Đoàn đã ký 23
chương trình liên tịch phối hợp hoạt động với các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;
tạo thêm nguồn lực và điều kiện thuận lợi để các cấp bộ Đoàn hoạt động; đồng thời
thu hút các cấp, các ngành và xã hội quan tâm, giúp đỡ để thanh thiếu nhi có điều kiện
phát triển.
Hằng năm, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đều ban hành Chương trình công tác
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, xác định chủ đề, các nhiệm vụ trọng tâm và các
chỉ tiêu phấn đấu cụ thể trong năm. Vào mỗi dịp đầu năm, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn
đều tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thảo luận và đề ra các giải pháp nâng cao chất
lượng cơ sở Đoàn, trọng tâm là chi đoàn địa bàn dân cư và tổ chức ký kết giao ước thi
đua giữa các địa phương, đơn vị. Đặc biệt, công tác đánh giá, xếp loại thi đua, khen
thưởng được đổi mới mạnh mẽ; từng bước sát với thực chất hoạt động của các cấp bộ
Đoàn.
Trong qua trình triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình hành động
và các kế hoạch của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đều có phân công
cụ thể Thường trực Tỉnh Đoàn và Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách, phân công
các Ban chuyên môn theo dõi, kiểm tra, tham mưu việc thực hiện. Trong nhiều
hoạt động, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề xuất thành các Ban chỉ đạo cấp tỉnh có sự
tham gia của lãnh đạo tỉnh và các ngành như: Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình
phát triển thanh niên, Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 103, Ban chỉ đạo
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hàng năm; thành lập các Ban chỉ đạo, các
tiểu Ban hoạt động của Đoàn với nhiệm và và trách nhiệm cụ thể.
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Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đoàn
các cấp nhiệm kỳ 2012 – 2017; đảm bảo yêu cầu về nội dung, nhân sự và cơ bản
đáp ứng về tiến độ theo quy định của Trung ương Đoàn.
Với sự nỗ lực chung của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn
và cán bộ, đoàn viên toàn tỉnh, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Bình
Thuận nhiệm kỳ qua tiếp tục có những chuyển biến tích cực, trong đó có nhiều mặt
chuyển biến rõ nét. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tập trung chỉ đạo đổi
mới về nội dung và phương thức, từng bước mang lại hiệu quả; trong đó chú trọng
giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức lối
sống; góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng
cách mạng cho thế hệ trẻ. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn từng bước có
chuyển biến khá hơn. Đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp tiếp tục được chuẩn hóa theo
Quy chế cán bộ Đoàn, được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Tính chủ
động trong công tác của cấp huyện và cơ sở có những chuyển biến tích cực; phát
huy được vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị
tại địa phương, đơn vị. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng thực lực tổ chức Hội Liên
hiệp thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được chú trọng. Hai
phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ tổ quốc” và “4 đồng
hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp” được triển khai rộng khắp, thu hút
đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Đặc biệt, Ban Chấp hành và Ban Thường
vụ Tỉnh Đoàn triển khai Năm Thanh niên năm 2011, Tháng Thanh niên và Chiến dịch
Thanh niên tình nguyện hè theo định kỳ hàng năm đạt nhiều kết quả tích cực. Từ đầu
nhiệm kỳ đến nay, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận
luôn được Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy đánh giá khá tốt. Đến cuối nhiệm kỳ, các nội
dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ X đều được triển khai thực
hiện; đa số các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết.
2. Lề lối làm việc, phương pháp chỉ đạo của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn:
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã ban hành Quy chế làm
việc, trong đó xác định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ của tập thể
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các Ban Tỉnh Đoàn và các đơn vị trực thuộc;
trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ cá nhân Thường trực, ủy viên Ban Thường
vụ, ủy viên Ban Chấp hành. Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phân
công nhiệm vụ cho các cá nhân thường trực, ủy viên thường vụ và ủy viên Ban
chấp hành phụ trách các mãng công tác, các Cụm hoạt động cấp tỉnh, các tổ chuyên
đề, phụ trách các Ban Tỉnh Đoàn, phụ trách theo dõi chỉ đạo các Huyện, Thị,
Thành Đoàn và các Đoàn trực thuộc. Bên cạnh đó, Chương trình làm việc toàn
khóa của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn với các nội dung công việc trọng tâm, cụ thể
cho từng kỳ họp Ban Chấp hành đã được ban hành thực hiện nghiêm túc, đầy đủ,
đúng tiến độ với kết quả đạt được khá toàn diện.
Trong suốt nhiệm kỳ công tác, Ban Chấp hành đã thực hiện tốt Quy chế làm
việc và Chương trình làm việc toàn khóa; nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tốt
vai trò hạt nhân lãnh đạo đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn
tỉnh. Ban Chấp hành đã bám sát và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế
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độ kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được chấp hành nghiêm túc. Việc ban hành
và triển khai các Nghị quyết, chương trình hành động của Ban Chấp hành, Ban
Thường vụ có tiến bộ và khoa học hơn; vừa đề cao trách nhiệm của bộ phận tham
mưu vừa phát huy trí tuệ tập thể. Những vấn đề có ý kiến khác nhau được thảo
luận, bàn bạc dân chủ và quyết định theo đa số, tạo sự thống nhất cao trong tập thể
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.
Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đi cơ sở theo
chương trình công tác cơ sở hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, nắm bắt và
phản ánh tình hình cơ sở tại các cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Việc
điều hành, xử lý công việc của Thường trực Tỉnh Đoàn được tiến hành chủ động,
bám sát chương trình công tác năm và chương trình công tác tháng. Những nôi
dung quan trọng do thường trực xử lý đều được báo cáo xin ý kiến tập thể Ban
thường vụ và Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn. Chế độ hội ý Thường trực Tỉnh Đoàn
hàng tuần và họp giao ban hằng tháng được duy trì với chất lượng từng bước được
nâng lên.
3. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của các đồng chí Ủy viên
Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khóa X:
Các đồng chí trong Ban Chấp hành tỉnh Đoàn chú trọng thực hiện việc học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; luôn có ý thức rèn luyện, giữ
vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; có lối sống giản dị, lành mạnh, gần
gũi với thanh thiếu nhi và nhân dân; gương mẫu cùng với gia đình thực hiện tốt các
chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong suốt nhiệm kỳ,
không có đồng chí nào bị kỷ luật. Nhiều đồng chí thường xuyên chú trọng giáo dục
phẩm chất đạo đức cho đội ngũ, cán bộ, đoàn viên tại địa phương, đơn vị mình phụ
trách.
III. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM, YẾU KÉM:
Việc chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trên một số
mặt công tác chưa thật sự quyết liệt. Việc rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình,
điển hình còn chậm, hiệu quả chưa cao. Việc chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban
Thường vụ trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại một số nơi chưa đi vào
chiều sâu, chưa đến được đông đảo thanh niên.
Ban Chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn chưa có giải pháp chỉ đạo đột
phá trong công tác tập hợp thanh niên. Việc chỉ đạo công tác đoàn kết, tập hợp
thanh niên, xây dựng cốt cán chính trị tại vùng đồng bào có đạo và đồng bào thiểu
số chưa hiệu quả. Việc khắc phục những yếu kém trong hoạt động của chi đoàn địa
bàn dân cư chưa đáp ứng yêu cầu. Việc xây dựng mới tổ chức Đoàn, Hội trong các
doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn nhiều hạn chế
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chỉ đạo cụ thể hóa một số nội dung phong
trào tại một số địa phương vẫn chưa thật sự thu hút và đáp ứng yêu cầu của đoàn
viên, thanh niên trong tình hình mới. Việc chỉ đạo triển khai thực hiện chương
trình liên tịch với một số sở, ngành đạt hiệu quả chưa cao.
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn còn chậm ban hành một số văn bản hướng dẫn
chuyên đề cho cơ sở trong triển khai hoạt động.
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Việc thực hiện quy chế làm việc có mặt chưa thật nghiêm túc như chấp hành
chế độ hội họp. Công tác chỉ đạo của một số ủy viên Ban Chấp hành ủy viên Ban
thường vụ Tỉnh Đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của phong trào trong
tình hình mới.
Việc bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh Đoàn là nữ thực hiện chậm so với
yêu cầu.
IV. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
1. Hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phải bám sát
sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Trung ương Đoàn; đồng thời tranh thủ sự ủng
hộ, tạo điều kiện của cấp ủy và chính quyền các cấp đối với công tác Đoàn và
phong trào thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh.
2. Sự đoàn kết nhất trí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn là
yếu tố đặc biệt quan trọng. Đoàn kết phải trên cơ sở chấp hành nghiêm túc các
quan điểm, chủ trương của Đảng và các nguyên tắc tổ chức của Đoàn, nhất là
nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Đồng thời đoàn kết phải
dựa trên tin thần cởi mở, chân tình và xây dựng.
3. Đặc biệt coi trọng trong công tác tuyển chọn, đào tạo, quy hoạch, đánh giá
và bố trí cán bộ Đoàn ở các cấp. Mặt khác, mỗi đồng chí ủy viên Ban Chấp hành,
ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh Đoàn phải phát huy đúng mức vai trò,
trách nhiệm của mình, không ngừng học tập, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo
đức; thường xuyên bám sát cơ sở; nêu cao tinh thần gương mẫu và ý thức tổ chức
kỷ luật.
4. Cần phải có những giải pháp lớn, xuyên suốt, tác động toàn diện đến chất
lượng tổ chức, chất lượng phong trào, chất lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đồng
thời, triển khai công việc phải đi kèm với hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra.
Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã nêu cao tinh thần đoàn
kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu
nhi tỉnh nhà ngày càng phát triển, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.
BCH TỈNH ĐOÀN NHIỆM KỲ 2007-2012
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