
 

Kính gửi: Ban Thƣờng vụ các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc 

 Thực hiện công văn số 1965-CV/BTGTU ngày 01/6/2018 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về “Hướng dẫn báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp, 

nhiệm kỳ 2015 - 2020”; Chương trình hành động số 22-CTr/TĐTN-VP ngày 

03/8/2016 cúa Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Tây Ninh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 – 2020)”; 

 Để chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại 

hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường 

vụ các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc thực hiện các nội dung, cụ thể: 

 1. Về nội dung: Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình 

hành động số 22-CTr/TĐTN-VP ngày 03/8/2016 cúa Ban Chấp hành Tỉnh đoàn 

về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 – 

2020)” (đề cương đính kèm). 

 2. Về thời gian: 

 - Mốc thời gian báo cáo từ đầu nhiệm kỳ đến hết ngày 30/6/2018. 

 - Thời gian gửi báo cáo: chậm nhất ngày 5/7/2018. 

 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành đoàn 

và đoàn trực thuộc chỉ đạo cơ sở Đoàn tiến hành báo cáo sơ kết, tổng hợp số liệu 

từ cấp cơ sở để xây dựng báo cáo sơ kết của cấp mình gửi về Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn (qua Văn phòng Tỉnh đoàn) đảm bảo thời gian và chất lượng. 

 Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. 
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ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ  

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CẤP CƠ SỞ VÀ 

CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 

ĐẢNG BỘ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH 

TÂY NINH 

(Kèm theo công văn số 580 -CV/TĐTN-VP ngày 15 tháng 6 năm 2018  

của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn) 

 

 Thực hiện công văn số 580 -CV/TĐTN-VP ngày 15 tháng 6 năm 2018 

của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh về “Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ đại 

hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020”, chương trình hành động 

số……….CTr/ĐTN ngày    tháng    năm 2018 của Ban Chấp hành huyện/thành 

đoàn………về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện…….lần thứ …… 

và Chương trình hành động số 22-CTr/TĐTN-VP ngày 03/8/2016 cúa Ban Chấp 

hành Tỉnh đoàn về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X 

(nhiệm kỳ 2015 – 2020)”” (gọi tắt là chương trình hành động số 22), Ban 

Thường vụ huyện/thành đoàn…….báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

Phần 1 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

 A. TÌNH HÌNH LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

 I. TÌNH HÌNH CHUNG 

 - Đánh giá thuận lợi, khó khăn thách thức tác động đến quá trình lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cùng cấp và chương trình hành 

động số 22, gồm: 

+ Đánh giá tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của địa phương, của tỉnh 

tác động như thế nào đến việc triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội Đảng. 

 + Tình hình nhân sự tham gia cấp ủy Đảng các cấp. 

 + Việc triển khai thực hiện Nghị quyết và thực hiện chỉ tiêu theo chương 

trình hành động số 22. 

BCH ĐOÀN TỈNH TÂY NINH 

*** 
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II. TÌNH HÌNH THANH NIÊN ĐỊA PHƢƠNG 

- Khái quát tình hình thanh niên tại địa phương. Trong đó nêu rõ: 

+ Tỷ lệ đoàn viên thanh niên/tỷ lệ dân số địa phương (tính số người có 

mặt tại địa phương) 

+ Tỷ lệ phần trăm của đoàn viên khu vực nông thôn, công nhân, học sinh, 

công nhân viên chức so với tổng số đoàn viên tại địa phương. 

 B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

 I. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CỦA TỈNH 

 1. Chi tiêu số 1: Tập hợp được 80% thanh niên vào các loại hình các 

mạng do Đoàn, Hội tổ chức 

Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên được tính theo công thức:  

Tỷ lệ đoàn kết tập hợp 

thanh niên 
= 

∑ đoàn viên + Hội viên Hội LHTN Việt 

Nam + thành viên các câu lạc bộ, tổ, đội, 

nhóm trực thuộc Hội (không phải là đoàn 

viên, hội viên) 

∑ thanh niên có mặt tại địa phương/đơn vị 

 2. Chỉ tiêu số 2: Phấn đấu củng cố và thành lập 80% chi đoàn (a); chi hội 

(b); câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo ngành nghề, sở thích (c) trong các doanh 

nghiệp ngoài nhà nước và thành viên hội doanh nhân trẻ có đủ điều kiện. Nêu cụ 

thể theo công thức: 

  

3. Chỉ tiêu số 3: Phấn đấu các huyện có đủ điều kiện được xây dựng nhà 

văn hóa thiếu nhi và đi và hoạt động. Nêu cụ thể kết quả thực hiện. 

 4. Chỉ tiêu số 4: 100% số xã không có hộ nghèo do thanh niên làm chủ. 

Nêu cụ thể số xã không có hộ nghèo do thanh niên làm chủ/tổng số xã, thị trấn. 

(Trường hợp còn tồn tại các xã thì nêu rõ số xã và số hộ nghèo do thanh niên 

làm chủ) 

Tỷ lệ đạt được = 

a + b + c 

∑ doanh nghiệp ngoài nhà nước, thành viên 

hội doanh nhân trẻ đủ điều điện 



 5. Chỉ tiêu số 5: Mỗi xã, phường, thị trấn đoàn cảm hóa ít nhất 2 thanh 

niên cai nghiện ma túy thành công và giúp đỡ ít nhất 3 thanh niên chậm tiến cải 

tạo tiến bộ, gắn với dạy nghề, giới thiệu việc làm. Nêu cụ thể kết quả của từng 

đối tượng. 

 6. Chỉ tiêu số 6: Số thanh niên hoàn lương được tạo việc làm. 

 7. Chỉ tiêu số 7: 100% cán bộ Đoàn chủ chốt từ cấp huyện đến cấp cơ sở 

đạt chuẩn về trình độ và trong độ tuổi theo Quy chế cán bộ Đoàn. Nêu cụ thể tỷ 

lệ đối với cán bộ đoàn cấp huyện, tỷ lệ đối với cán bộ đoàn cấp xã. 

 II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ 

QUYẾT 

 - Công tác xây dựng, triển khai chương trình hành động/kế hoạch ở cấp 

huyện; cấp xã, thị trấn và tương đương. 

- Nêu các hình thức triển khai, quán triệt, nghiên cứu, học tập Nghị quyết 

của Đảng bộ cùng cấp và chương trình hành động số 22. Cụ thể số cuộc, số lượt 

cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia tương ứng. 

 - Việc kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc thực hiện. Nêu cụ thể số cuộc 

kiểm tra/giám sát, số đơn vị được kiểm tra/giám sát. 

 III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

 1. Triển khai có trọng tâm nội dung tuyên truyền, giáo dục; đổi mới 

và đa dạng phƣơng thức tuyên truyền của Đoàn 

 - Nêu các hình thức cụ thể tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp 

mình và chương trình hành động số 22; chương trình hành động số 20-

CTr/TĐTN-BTG ngày 25/2/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về thực hiện 

chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 04-NQ/TW của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng và 

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”; Chỉ thị 

05 của Bộ Chính trị (khóa XII); Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương 

Đoàn. Nêu kết quả cụ thể số cuộc, số lượt cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia 

tương ứng. 

 - Kết quả việc cử cán bộ Đoàn các cấp học tập lý luận chính trị theo Quy 

chế cán bộ Đoàn và Quy định của Đảng. 



 - Kết quả việc biểu dương, khen thưởng những gương điển hình tiên tiến 

trên các lĩnh vực kèm hình thức cụ thể. 

 2. Phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo của thanh niên 

tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, 

chủ quyền biên giới quốc gia 

 2.1. Kết quả các hoạt động tình nguyện, xung kích, sáng tạo: 

 - Kết quả thực hiện các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh; tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; tuổi trẻ sảng tạo; phong trào 3 trách 

nhiệm, 4 nhất 

- Kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. 

 - Kết quả thực hiện kế hoạch phối hợp số 38A về phòng chống ma túy 

trong thanh thiếu niên. 

- Tỷ lệ phạm tội trong độ tuổi đoàn viên thanh niên ? Các giải pháp cảm 

hóa, giúp đỡ và kết quả. 

2.2. Kết quả thực hiện chương trình đồng hành, chăm lo cho đoàn viên, 

thanh thiếu nhi: 

- Các phong trào tình nguyện, sáng tạo phát huy đoàn viên thanh niên. 

- Các hoạt động đồng hành, chăm lo cho đoàn viên thanh niên. 

 3. Mở rộng đoàn kết thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội 

vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền 

 3.1. Công tác tổ chức xây dựng Đoàn 

 - Kết quả thực hiện công tác cán bộ Đoàn, công tác phát triển đoàn viên. 

Trong đó, nêu những mô hình, cách làm hay, mới đã triển khai củng cố cơ sở 

đoàn yếu kém, phát triển đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn. 

- Kết quả thực hiện mô hình 3 chi “chi bộ - chi hội cựu chiến binh – chi 

đoàn” 

 3.2 Định hướng nòng cốt chính trị của Hội Liên hiệp thanh niên Việt 

Nam 

 - Những kết quả nổi bật và mô hình cụ thể đã thực hiện trong công tác 

đoàn kết, tập hợp thanh niên 



 3.2. Định hướng về chủ trương, tổ chức hoạt động của Hội đồng Đội 

- Những kết quả nổi bật và mô hình cụ thể đã thực hiện trong công tác 

định hướng chủ trương, tổ chức hoạt động chung của công tác Đội và phong trào 

thiếu nhi. 

- Kết quả phối hợp, tham mưu xây dựng các điểm vui chơi cho thiếu nhi 

tại địa phương. 

4. Công tác đối ngoại thanh niên 

- Cụ thể các hoạt động kèm kết quả. Trong đó, đánh giá các hoạt động 

mang tính lâu dài. 

5. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng 

5.1 Thực hiện cuộc vận động “đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên 

Đảng cộng sản Việt Nam” 

- Phương thức tổ chức; mô hình, cách làm hay, mới. Kết quả ? 

- Kết quả tổ chức các buổi tọa đàm “Đảng với thanh niên – thanh niên với 

Đảng”. 

- Công tác làm việc giữa Đoàn thanh niên và cấp ủy cùng cấp. 

5.2. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, nâng cao 

năng lực, hiệu quả quản lý gắn với thực hành tiết kiệm; phòng chống tham 

nhũng, lãng phí. 

- Những mô hình đã được triển khai, thực hiện hiệu quả tại địa phương. 

- Số sự vụ, sự việc về tham nhũng, lãng phí được cán bộ đoàn, đoàn viên 

thanh niên phát hiện và đề xuất xử lý ? 

5.3. Công tác phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương 

III. HẠN CHẾ, YẾU KÉM, NGUYÊN NHÂN  

Phần II 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TỪ NAY ĐẾN CUỐI NHIỆM KỲ  

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

1. Thuận lợi 

2. Khó khăn 



II. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TỪ NAY ĐẾN CUỐI NHIỆM KỲ 

1. Bài học kinh nghiệm 

2. Giải pháp khắc phục hạn chế 

- Giải pháp để thực hiện những mục tiêu khó đạt. 

- Giải pháp tiếp tục thực hiện để hoàn thành các mục tiêu 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

cùng cấp 

2. Nguyện vọng đối với Tỉnh, Đảng bộ trong thực hiện công tác đoàn 

và phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị 

  

 


