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BÁO CÁO
Công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2014,
nhiệm vụ trọng tâm năm 2015
---------Trong năm 2014, Đoàn Văn phòng Trung ương đã tập trung tổ chức thành công
nhiều các hoạt động lớn theo chương trình công tác năm 2014 đảm bảo chất lượng
hiệu quả và thiết thực đồng thời triển khai sâu rộng các hoạt động bám sát theo kế
hoạch đã đề ra cũng như sự chỉ đạo của Đảng ủy và các cấp bộ đoàn cấp trên. Ban
Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương báo cáo kết quả hoạt công tác đoàn và
phong trào thanh niên năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2014
1. Công tác Tuyên giáo
1.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và nắm bắt dư luận đoàn viên,
thanh niên
Năm 2014 Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương xác định rõ nhiệm vụ
trọng tâm của năm thanh niên tình nguyện 2014, đồng thời nâng cao hiệu quả hơn
nữa đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đặc biệt là tuyên truyền về lịch sử,
truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các cấp bộ đoàn đã có các hình thức
giáo dục đoàn viên giữ vững bản lĩnh chính trị, tin tưởng vào chủ trương, đường lối
đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia đầy đủ, nghiêm túc
các đợt học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, các buổi nói chuyện chuyên
đề, thời sự về tình hình kinh tế chính trị trong nước và khu vực, tình hình biển Đông
do Đảng ủy, Cơ quan và Đoàn Thanh niên tổ chức, đặc biệt là tham gia các hoạt
động quyên góp ủng hộ “vì Trường Sa, Hoàng Sa”.
Ban Thường vụ Đoàn đã tham mưu với Đảng uỷ, Lãnh đạo Văn phòng Trung
ương và tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung,
chủ đề của công tác năm tình nguyện theo chỉ đạo của Trung ương Đoàn và Đoàn
Khối các cơ quan Trung ương như: Phát động cuộc thi “Tìm hiểu 60 năm chiến thắng
lịch sử Điện Biên Phủ” 1, Tổ chức cuộc thi Ảnh đẹp Online trên Website Đoàn Thanh
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Tại cuộc thi có 10 giải trên tổng số 20 giải được trao cho Đoàn Văn phòng Trung ương, trong đó có 01 giải nhất
dành cho cá nhân (đ/c Chu Ngọc Hà, đoàn viên chi đoàn cơ sở Tài chính và Đầu tư) và 01 giải nhất dành cho tập thể
(nhóm tác giả Hoàng Phương Nhung, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thùy Ly- Đoàn cơ sở Hành chính- Tổng hợp) .
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niên Văn phòng Trung ương Đảng 2; Tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi cấp Đoàn
Khối các cơ quan Trung ương tổ chức 3; kiểm tra và đánh giá kết quả việc triển khai
thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tăng
cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn…
Nhân dịp kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Văn
phòng Trung ương đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, trao tặng Kỷ niệm
chương Vì thế hệ trẻ cho các đồng chí lãnh đạo và cán bộ đoàn có nhiều đóng góp
cho công tác giáo dục thế hệ trẻ, củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn; Phối hợp hoạt
động với Công đoàn cơ quan tổ chức và tham gia cuộc thi “Giọng hát hay Văn
phòng Trung ương Đảng năm 2014” thiết thực chào mừng các ngày lễ trọng đại của
đất nước: Kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975- 30/4/2014), 128
năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886- 01/5/2014), 60 năm Chiến thắng Điện Biên
Phủ (07/5/1954- 07/5/2014); 4 và 124 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890- 19/5/2014).5
Được sự đồng ý của Đảng ủy và Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, nhằm
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp
tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách
thiết thực và hiệu quả, Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương đã xây dựng
và triển khai hoàn thiện Công trình thanh niên “Tủ sách Hồ Chí Minh” của Đoàn
Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng đáp ứng nhu cầu khai thác, nghiên cứu
của đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên trong cơ quan.
Các cấp bộ đoàn thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương tiếp tục cụ thể hóa và lồng
ghép các nội dung việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với
nhiều hoạt động thiết thực như: tích cực tham gia hưởng ứng việc học tập thực hành
tiết kiệm văn phòng phẩm, vật tư sản xuất, điện, nước nâng cao hiệu quả làm việc,
tiết kiệm chi phí sản xuất; đề xuất tắt những thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi
phòng làm việc, sử dụng giấy hai mặt, sử dụng hiệu quả 8h làm việc của đoàn viên,
thanh niên.
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08 cá nhân và 03 tập thể đạt các giải đã được tuyên dương và trao tặng tại Lễ kỷ niệm 83 năm Thành lập Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh do Đoàn Thanh niên cơ quan tổ chức.
3
Ban Tổ chức Hội thi đã trao Giải khuyến khích cho đ/c Chu Ngọc Hà, đoàn viên chi đoàn cơ sở Tài chính và Đầu tư.
4
Nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Đoàn cơ sở Hành chính-Tổng hợp phối hợp với Hội Cựu
chiến binh HCTH tổ chức buổi gặp mặt thân mật; Chi đoàn nhà khách T.26 thuộc Đoàn Cơ sở Cục Quản trị T-26 tổ
chức cho đoàn viên thăm quan triển lãm ảnh về chiến thắng Điện Biên Phủ.
5
Kỷ niệm 124 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, chi đoàn cơ sở Cục Quản trị -Tài vụ tổ chức lễ trưởng thành đoàn
cho 12 đồng chí đoàn viên và trao tặng kỷ niện chương Vì Thế hệ trẻ cho 02 đồng chí lãnh đạo, cán bộ đã có nhiều đóng
góp trong công tác giáo dục thế hệ trẻ; Chi đoàn Khu nghỉ dưỡng Lăng Cô thuộc Đoàn cơ sở Cục Quản trị T-26 đã tổ
chức cho đoàn viên thanh niên tham quan bảo tàng lịch sử Đà Nẵng và thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại
đền thờ trong Bảo tàng Hồ Chí Minh Quân khu 5; Chi đoàn cơ sở Cục Lưu trữ trao đổi với nhân chứng lịch sử và các
đồng chí lãnh đạo Cục từng tham gia quân ngũ nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên phủ.

2

Thông qua các hoạt động về học tập và làm theo tấm gương của Bác, mỗi đoàn
viên, thanh niên đều có ý thức rèn luyện, trau dồi đạo đức cá nhân, đổi mới tác
phong công tác, tìm tòi, đề xuất các sáng kiến, tích cực tham gia xây dựng tổ chức
đảng, chính quyền và các đoàn thể tại đơn vị, xung kích vì cuộc sống cộng đồng,
hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng…góp phần hoàn thành nhiệm vụ
chính trị của cơ quan, của tổ chức đoàn 6.
Hưởng ứng tham gia các hoạt động tri ân Kỷ niệm ngày Thương binh- liệt sỹ
cùng Đoàn Khối các cơ quan trung ương tổ chức và tham gia thắp nến tri ân, viếng
các anh hùng liệt sỹ, viếng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại
nghĩa trang Mai Dịch nhân kỷ niệm 67 năm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2014.
Hình thức và phương pháp tuyên truyền cũng được đổi mới, phù hợp với thanh
niên đặc biệt là việc thực hiện hiệu quả Trang thông tin điện tử của Đoàn Thanh
niên Văn phòng Trung ương Đảng.
2. Kết quả thực hiện 02 phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh
tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”
2.1. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo
vệ Tổ quốc”.
Từ đầu năm đến nay, Đoàn Văn phòng Trung ương đã tổ chức nhiều hoạt
động vì cuộc sống cộng đồng như: tổ chức đoàn thăm và tặng quà cho nhân dân, học
sinh 01 trường tiểu học trên địa bàn xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang,
tổng trị giá quà tặng của chuyến tình nguyện này là 30 triệu đồng 7; phối hợp với
Agribank tỉnh Hải Dương tổ chức hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tại
xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, hai đơn vị đã thăm và tặng quà
cho các gia đình chính sách và trẻ em nghèo trên địa bàn xã 8; tham gia đóng góp
“Quỹ vì Trường Sa thân yêu”, “Góp đá xây Trường Sa”.
Tham gia phối hợp đóng góp với Công đoàn Văn phòng Trung ương trao tặng
100 triệu đồng ủng hộ quỹ Tấm Lòng Vàng ủng hộ học sinh Trường PTCS Sơn lập,
tỉnh Cao Bằng 9; phối hợp với Cụm 4 Đoàn Khối tổ chức các hoạt động tình nguyện
tại xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh theo chương trình “Hành trình tri
ân, hành trình tình nguyện” 10.

7

Tại chương trình tình nguyện chi đoàn cơ sở Công ty Hồ Tây cùng đóng góp 2 triệu đồng tặng quà cho nhân dân và
học sinh nghèo học giỏi.
8
Quà tặng được trao cho 10 gia đình chính sách, 30 em học sinh hai trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn
xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương với tổng giá trị quà tặng là 20 triệu đồng.
9
Đoàn Văn phòng Trung ương đóng góp 10 triệu đồng trích từ kinh phí ủng hộ các hoạt động trong Năm Thanh niên
tình nguyện 2014 do đoàn viên thanh niên Văn phòng Trung ương đóng góp.
10
Tại chương trình tình nguyện, Đoàn Văn phòng Trung ương đóng góp quà tặng 7 triệu đồng trích từ kinh phí ủng hộ
các hoạt động trong Năm Thanh niên tình nguyện 2014 do đoàn viên thanh niên Văn phòng Trung ương đóng góp.
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Phát động quyên góp ủng hộ từ đoàn viên thanh niên cho các hoạt động Năm
Thanh niên tình nguyện 2014, kinh phí ủng hộ của đoàn viên thanh niên một phần
được giữ lại cơ sở Đoàn để tổ chức hoạt động, số còn lại sẽ được trao tặng đến những
đối tượng chính sách, gia đình và học sinh nghèo học giỏi tại một số tỉnh vùng cao,
vùng sâu vùng xa của đất nước, một phần sẽ trực tiếp hỗ trợ và giúp đỡ đoàn viên
thanh niên của cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng đang gặp khó khăn đặc biệt về
sức khỏe và hoàn cảnh gia đình trong năm 2014. Đây cũng là một trong những định
hướng hoạt động của các cấp bộ đoàn Văn phòng Trung ương trong hoạt động xung
kích, tình nguyện nhằm chia sẻ, giúp đỡ và ủng hộ đồng chí, đồng nghiệp tại cơ quan,
đơn vị gặp phải hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống.
Ngoài ra, các cơ sở đoàn trực thuộc và các chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở cũng đã
chủ động tổ chức các đoàn tình nguyện11…các hoạt động đã quyên góp nhiều sách
vở, quần áo cũ, đồ dùng sinh hoạt.. để giúp đỡ trẻ em nghèo cơ nhỡ, thăm khám, tư
vấn và phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân ở các vùng khó khăn của đất nước.
Cử đại diện Đoàn Thanh niên tham gia đoàn công tác đi thăm và tặng quà nhân dân
huyện đảo Trường Sa.
Tham gia phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh cơ quan tham gia đoàn công tác
tỉnh Savannakhet, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, khánh thành công trình nhà
văn hóa mang tên đồng chí Cayxỏn Phômvihản.
Đoàn Văn phòng Trung ương tham gia với Hội Cựu chiến binh và Công đoàn tổ
chức chương trình thăm hỏi, tặng quà một số gia đình trên địa bàn Thành phố Hải
Phòng có liệt sỹ hy sinh trong chiến đấu bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của
Việt Nam.
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- Đoàn cơ sở Cục Quản trị T-26 tham gia hiến máu nhân đạo, dọn vệ sinh môi trường do Thị đoàn Lăng Cô phát động;
thăm và tặng quà 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lộ Thủy-huyện Phú Lộc-tỉnh Thừa Thiên Huế; tặng quà cho
học sinh tiểu học Hoà Vang, huyện Hoà Vang, Tp Đà Nẵng; giao lưu “Ngày hội Thanh niên năm 2014” với chi đoàn cơ
sở Cục thuế, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; chi đoàn Nhà khách số 8 Bạch Đằng cùng với chi đoàn Hành
chính-Tổng hợp trực thuộc Đoàn cở sở Cục Quản trị T26 đã tham gia hoạt động từ thiện “Mùa Xuân yêu thương” do
Đoàn phường Bình Thuận tổ chức tại 02 thôn Tà Lang, Uông Bí thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà
Nẵng.
- Chi đoàn Tổng hợp thuộc Đoàn Cục Quản trị A phối hợp với nhóm bác sĩ tình nguyện các bệnh viện tại Hà Nội tổ
chức chuyến đi tình nguyện khám chữa bệnh, phát thuốc và tặng quà tại xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái
Nguyên;Chi đoàn Ban phục các ban Đảng và Chi đoàn phòng quản lý xe ôtô Cục Quản trị A, kết hợp với 2 chi đoàn
bạn (Chi đoàn Tạp chí Thanh Niên và Chi đoàn Trung tâm hướng dẫn hoạt động thanh thiếu nhi TW) đã tổ chức buổi
thăm hỏi, tặng quà từ thiện cho 28 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại khoa Thận-Bệnh viện nhi
TW; chi đoàn nhà nghỉ Lê Lợi, thuộc đoàn cơ sở Cục Quản trị A đã tổ chức phát động hoạt động tình nguyện thăm
hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và hộ nghèo khó tại xã Hải Vân, huyện Như Thanh, Thanh Hóa.
- Chi đoàn cơ sở Cục Quản trị Tài vụ phát miễn phí 100 xuất ăn cho người nhà bệnh nhân và bệnh nhân có hoàn cảnh
khó khăn đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức.
- Chi đoàn cơ sở Cục Lưu trữ thăm và tặng 05 gia đình thương bệnh binh tại huyện Định Hóa-Thái Nguyên
- Chi đoàn cơ sở T-78 đã đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ tại mái ấm Ga Sài Gòn nhân dịp tết Nguyên đán 2014.
- Chi đoàn cơ sở Công ty An Phú phối hợp với Hội Cựu chiến binh trao nhà tình nghĩa cho những gia đình chính sách
có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;
- Chi đoàn Nhà nghỉ Tuần Châu thuộc Đoàn Cục Quản trị A đã tổ chức hoạt động thăm và tặng quà tại “Trung tâm
Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Tỉnh Quảng Ninh”
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Tham gia ủng hộ, xây dựng nhà công vụ cho trường tiểu học Tân Lập, xã Háng
Lìa, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên và tham gia hoạt động trao tặng 02 nhà
tình nghĩa cho 02 cựu chiến binh là chiến sỹ Điện Biên đã từng trực tiếp tham gia
kháng chiến nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ và kỷ niệm 70
năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân, 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân.
Tham gia ủng hộ, giúp đỡ, tổ chức chuyến thăm, tặng quà, động viên người
khuyết tật và các nạn nhân chất độc màu da cam tại Trung tâm Nhân đạo Phú Quý,
thuộc Hội Nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Bắc Giang.: ủng hộ 2 con bò giống
và những phần quà khác.
Nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh việc ứng dụng công
nghệ thông tin trong hoạt động, Đoàn Văn phòng Trung ương đã thành lập và duy
trì tốt hoạt động của Trang thông tin điện tử, sử dụng phần mềm trong công tác quản
lý đoàn viên; công tác quản lý công văn đi, đến; cập nhật thông tin, văn bản lên
mạng nội bộ của cơ quan. Bên cạnh đó, việc trao đổi thông tin, văn bản qua mạng
nội bộ và mạng Internet cũng được thực hiện thường xuyên 12… nhằm giảm bớt thời
gian hội họp, hợp lý quy trình xử lý công việc, tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm;
đông đảo đoàn viên hăng hái tham gia Cuộc thi Cuộc thi tìm hiểu 6 bài học lý luận
chính trị trên mạng Internet do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát động. 13
Tích cực hưởng ứng và cử đoàn viên tham gia Hội thi tin học giỏi 4 văn phòng
Trung ương lần thứ III, năm 2014, nhiều tập thể và cá nhân là đoàn viên thanh niên
đạt giải cao tại hội thi.
Đoàn Văn phòng Trung ương đã cụ thể hóa phong trào xung kích thực hiện cải cách
hành chính trở thành những nội dung cụ thể gắn với triển khai phong trào thực hiện Quy
chế “Văn hóa công sở” của Cơ quan, vận động đoàn viên, thanh niên chấp hành và thực
hiện tốt các quy chế, quy định của Cơ quan, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị văn
minh, lịch sự (nói “không” với rượu, bia trong giờ làm việc); đồng thời tích cực tham gia
tuyên truyền và hưởng ứng các hoạt động “Giờ trái đất”, “Ngày quốc tế môi trường” 14,
“Ngày Thế giới không thuốc lá” và “Tuần lễ quốc gia không thuốc lá”…

12

Các văn bản như báo cáo sơ kết, báo cáo hàng quý, công văn mời họp, thông báo.. được gửi trên mạng Internet đối
với các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra của Đoàn VPTW có sử dụng thư điện tử và gửi trên mạng
Lotus Notes đối với một số đồng chí công tác tại đơn vị đặc thù không sử dụng mạng Internet..qua đó đã phát huy tối
đa và hiệu quả về tiết kiệm thời gian, văn phòng phẩm, công sức trong việc tổ chức hội họp, lấy ý kiến thường xuyên
về nội dung các văn bản để triển khai công việc của đoàn.
13
Đoàn VPTW có 02 cá nhân đạt giải Khuyến khích là đ/c Bạch Ngọc Dương và đ/c Nguyễn Đức Điền- Đoàn cơ sở
Hành chính - Tổng hợp.
14
- Đoàn cơ sở Cục Quản trị T-26 thực hiện các công trình Thanh niên như tổng vệ sinh, trồng cây tại Khu nghỉ dưỡng
Lăng Cô, Nhà khách T26, Nhà khách số 8 Bạch Đằng và 02 trụ sở làm việc.
- Chi đoàn Cơ sở Cục Quản trị-Tài vụ hưởng ứng bằng nhiều hoạt động thiết thực, trong đó chi đoàn có tổ chức buổi
ra quân lao động tập thể làm vệ sinh toàn Văn phòng Trung ương và Cục Quản trị-Tài vụ.
- Chi đoàn cơ sở Cục Lưu trữ tổ chức hủy tài liệu trùng thừa của Kho Lưu trữ Trung ương, vận chuyển sách cho Nhà
xuất bản CTQG sự thật, dọn vệ sinh nơi quan và phòng làm việc.
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2.2. Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”
Các cấp bộ đoàn đã chủ động đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn trong
việc chọn cử đoàn viên, thanh niên được đi đào tạo, bồi dưỡng lí luận chính trị và
chuyên môn nhằm nâng cao trình độ. Nhiều đoàn viên, thanh niên chủ động tự bố trí
thời gian, kinh phí theo học các lớp học đào tạo hoặc bồi dưỡng về chuyên môn,
ngoại ngữ, tin học.
Từ đầu năm đến nay, nhiều đoàn viên được chọn cử tham gia các khóa đào tạo
tiến sỹ, thạc sỹ ở trong nước, các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tập huấn tin
học, kiến thức quản lý theo kế hoạch chung của cơ quan.
Nhiều đoàn viên đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học trong toàn Đoàn đã
đăng kí các đề tài, đề án khoa học về công tác và hoạt động thanh niên để nghiên
cứu, áp dụng trong thực tế.
Đoàn đã triển khai nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và thực tế nghề nghiệp và việc
làm của đoàn viên để báo cáo, đề xuất với Đảng uỷ những vấn đề vướng mắc hiện
nay trong thanh niên như: nhu cầu được đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp công việc, nhu
cầu về nhà ở, hỗ trợ thời gian, vật chất trong học tập... Tăng cường tuyên truyền nâng
cao nhận thức cho thanh niên, phát huy truyền thống vẻ vang của người cán bộ, nhân
viên Văn phòng Trung ương với phẩm chất, phương châm hành động là tuyệt đối
trung thành, đoàn kết sáng tạo, tận tuỵ, chu đáo, giữ vững nguyên tắc công tác.
Các hoạt động nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần được Đoàn
Văn phòng Trung ương triển khai thường xuyên. Tham gia hưởng ứng các hoạt
động Giao lưu Thể thao do Công đoàn cơ quan phát động.
Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tất cả các cơ sở đoàn duy
trì đều đặn, nhiều cơ sở đoàn phối hợp với các đoàn thể tại đơn vị hoặc các đoàn bạn
tổ chức nhiều cuộc giao lưu Giải thể thao giao hữu thu hút đông đảo đoàn viên, thanh
niên và cán bộ, nhân viên ở các đơn vị tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh
thần, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, gắn kết, cùng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ
chính trị của cơ quan; đồng thời là môi trường lành mạnh giúp đoàn viên, thanh niên
hoàn thiện bản thân và mạnh dạn hơn trong quan hệ xã hội 15.
- Chi đoàn cơ sở Công ty An Phú tổ chức quét lề đường quanh khu vực khu biệt thự cao cấp An Phú và vớt bèo khu
vực bờ sông.
- Chi đoàn nhà khách Hồ Tây thuộc Đoàn Cơ sở Cục Quản trị A chăm sóc tuyến đường thanh niên xanh, sạch đẹp; lao
động dọn dẹp cảnh quan môi trường quanh nhà khách Hồ Tây, vệ sinh các mái nhà biệt thự; Chi đoàn Nhà nghỉ Tuần
Châu phát động phong trào "Trồng cây nhớ Bác” tại khuôn viên Nhà nghỉ Tuần Châu.
15
Đoàn cơ sở Hành chính-Tổng hợp tổ chức Giải thể thao giao hữu với Đoàn cơ sở Tổng cục Kỹ thuật nghiệp vụ IBộ Công an; Đoàn cơ sở Cục Quản trị T-26 tổ chức Giải thể thao Mini truyền thống; Chi đoàn cơ sở Cục Lưu trữ tổ
chức giao lưu thể thao với Viện H56-Bộ Công an; Chi đoàn cơ sở Tài chính và Đầu tư phối hợp với công đoàn Cục tổ
chức Hội thi cắm hoa nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3; Chi đoàn cơ sở T-78 và Chi đoàn cơ sở Công ty An Phú tham
gia Giải bóng đá Giao hữu với Đoàn Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở phía Nam; Chi đoàn Nhà nghỉ Lê Lợi thuộc
Đoàn cơ sở Cục quản trị A tổ chức giao lưu bóng chuyền, cầu lông với chi đoàn thanh niên của 2 đơn vị đóng trên địa
bàn là Trung Tâm ĐDPHCN Khách sạn Bộ Xây dựng và Trường dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn.
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Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương đăng cai tổ chức thành công Giải
bóng đá thanh niên 4 Văn phòng Trung ương mở rộng cúp VietinBank lần thứ III
năm 2014 (diễn ra từ 06-9 đến 04-10-2014) với sự tham gia của các đội bóng đến từ
các cơ quan: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ
tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Nhà Xuất bản
Chính trị Quốc gia-Sự thật, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt
Nam (VietinBank), Cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua đó đã thu
hút gần 1000 lượt cổ động viên và trên 120 cầu thủ các cơ quan tham gia Giải.
Đoàn Thanh niên tổ chức thành công Giải thể thao giải trí trong nhà năm
2014 với các môn thi đấu: Cờ Vua, Cờ Tướng, Bóng bàn, Bóng đá điện tử, Đế Chế,
Bịt mắt ném bóng trúng đích dành cho cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên cơ
quan với hơn 150 vận động viên tham gia trong cả 06 môn thi đấu của Giải qua đó
tăng cường sự gắn kết, tạo sân chơi để giao lưu, hiểu biết giữa cán bộ, đoàn viên
thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên thanh
niên rèn luyện thể thao nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hoá thể
thao lành mạnh. Qua đó tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và gắn bó hơn trong các
mối quan hệ công tác và các hoạt động phối hợp, giao lưu khác tạo bầu không khí thi
đua sôi nổi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đoàn thanh niên và góp phần thực
hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan, đơn vị.
Tham gia tổ chức giải chương trình giao lưu thể thao kỷ niệm 70 năm Ngày thành
lập Quân đội Nhân dân và 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân do Hội Cựu chiến
binh phối hợp với Đoàn Thanh niên và công đoàn Văn phòng Trung ương tổ chức với
các môn thi đấu cầu lông, bóng bàn, Tennis.
Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội là một nội dung quan
trọng trong phát triển kỹ năng hoạt động cho cán bộ đoàn và đoàn viên, Ban Chấp
hành Đoàn đã có kiến nghị, đề xuất và tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng
công tác, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động đoàn cho đoàn viên thanh niên. Tăng cường
tổ chức các hoạt động kỹ năng xây dựng kế hoạch và làm việc nhóm, kỹ năng tổ
chức các hoạt động tập thể, kỹ năng giao tiếp và ứng xử, xử lý tình huống, đây cũng
là một trọng những nội dung trọng tâm của Hội nghị tập huấn công tác Đoàn năm
2014 của Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng.
3. Công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng
cơ quan, đơn vị
3.1. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn
Với tiêu chí “ở đâu có đoàn viên, thanh niên, ở đó có hoạt động sáng tạo”, đoàn
viên, thanh niên Văn phòng Trung ương đã có nhiều sáng kiến, cải tiến, đề xuất
nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động góp phần mang lại những
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hiệu quả thiết thực 16; Tiếp tục phối hợp với các đơn vị về xây dựng Trang thông tin
điện tử, đây là công trình Thanh niên trong Năm Thanh niên tình nguyện; Website
Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương đã cung cấp những thông tin bổ ích góp
phần tập hợp được đoàn viên, thanh niên trong cơ quan…
Đoàn Thanh niên cơ quan tổ chức bảo vệ đề tài khoa học về Xây dựng Trang
thông tin điện tử (Website) Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng trước
Hội đồng khoa học cơ quan, được Hội đồng khoa học cơ quan đánh giá cao và đang
được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.
Thực hiện chương trình công tác năm, Đoàn Văn phòng Trung ương đã xây
dựng kế hoạch kiểm tra công tác đoàn năm 2014, triển khai tới toàn thể các cơ sở
đoàn và các chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở làm cơ sở để đánh giá, phân loại tổ chức
đoàn, phát hiện những cách làm hay, sáng tạo để biểu dương và nhân rộng; kịp thời
điều chỉnh, uốn nắn những hạn chế trong hoạt động.
Công tác đoàn vụ đi vào nề nếp, văn bản của đoàn được quản lý khoa học, rõ
ràng; thông tin chính xác, kịp thời theo hướng cải cách phương pháp thông tin giữa
cấp bộ đoàn cấp trên với cấp bộ đoàn cấp dưới, giữa cấp bộ đoàn và đoàn viên, thực
hiện gửi, nhận văn bản, báo cáo bằng hệ thống mạng nội bộ Lotus Notes và mạng
Internet đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và tiết kiệm 17; sử dụng hệ thống sổ sách, tài
liệu nghiệp vụ theo đúng quy định; Triển khai hướng dẫn đoàn viên sinh hoạt tại nơi
cư trú năm 2014.
Căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, hướng dẫn các cơ sở đoàn tổ chức đại
hội nhiệm kỳ 2014-2017 và một số đoàn cơ sở tiếp tục kéo dài nhiệm kỳ đại hội đến
năm 2017 theo kế hoạch Đại hội nhiệm kỳ điểm của Đoàn Khối.
Năm 2014 các chi đoàn thuộc 4 Đoàn cơ sở đã tiến hành tổ chức Đại hội
nghiệm kỳ theo quy định và điều lệ đoàn
Tiếp tục tham mưu, kiến nghị Đảng uỷ, Lãnh đạo Cơ quan nghiên cứu, quan
tâm về phụ cấp cho cán bộ chủ chốt và chuyên trách của Đoàn; căn cứ nhu cầu và
nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên.
3.2. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị
Đoàn Thanh niên đã hoàn thành tốt sự phân công của Đảng ủy cơ quan về việc
thay đổi hình thức nội dung các hội nghị của Đảng ủy Văn phòng Trung ương bằng
16

Đoàn cơ sở công ty In Tiến bộ đề xuất chọn cử đoàn viên tham gia Hội thi tay nghề thợ trẻ giỏi trong toàn công ty
nhằm phát huy khả năng, trí tuệ, kỹ thuật và sức sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong việc cải tiến, đề xuất nhằm giảm
chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động góp phần mang lại những hiệu quả thiết thực tại Công ty In Tiến Bộ.
17
Trong năm 2014 Đoàn Văn phòng đã tiếp nhận và xử lý 198 công văn (trong đó có 185 công văn có phát sinh xử lý
công việc); 05 hướng dẫn; 05 kế hoạch; 08 thông tri; 06 thông báo và 02 báo cáo của Đoàn Khối các cơ quan Trung
ương gửi đến; ngoài ra còn các văn bản đến của Đảng ủy cơ quan, các cơ sở Đoàn trực thuộc và các tổ chức đoàn thể
khác.. được xử lý bằng Scan trên máy tính gửi Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn qua hệ thống thư điện tử trên
mạng Internet và mạng máy tính nội bộ xin ý kiến xử lý đồng thời lưu trữ trên hệ thống máy tính và mạng máy tính
đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, an toàn và tiết kiệm thời gian nhận gửi, tiết kiệm tối đa văn phòng phẩm.
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việc giao Đoàn Thanh niên cơ quan thành lập Đội Văn nghệ Đoàn Thanh niên Văn
phòng Trung ương tập luyện và biểu diễn phục vụ các chương trình văn nghệ chào
mừng tại các hội nghị do Đảng ủy tổ chức.
Trong năm Đoàn Văn phòng Trung ương đã cụ thể hóa Chương trình hành động
số 16-CTr/ĐUK ngày 18/8/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan
Trung ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân
vận trong tình hình mới” và chủ đề công tác năm 2014 của Đảng bộ Khối là “Năm
công tác Dân vận” vào các hoạt động của các cấp bộ đoàn, gắn với trao đổi, thảo
luận về công tác dân vận trong các buổi sinh hoạt đoàn.
3.3. Công tác kiểm tra, giám sát
Chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc phân công cán bộ phụ trách công tác kiểm
tra, báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác đoàn. Đã tham mưu, chuẩn bị tốt nội dung
buổi làm việc của Ban Bí thư Trung ương Đoàn kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 01
CT/TWĐTN “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ
đoàn” tại Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng, kết quả được tổ Kiểm tra
đánh giá cao.
Việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn, Điều lệ Đoàn được thực hiện nghiêm túc
đầy đủ, trong năm 2014 không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật của
các cơ sở Đoàn.
4. Các hoạt động tham gia chăm sóc thiếu niên, nhi đồng
Cùng với việc chăm sóc, giúp đỡ trẻ em nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn của các
địa phương trong các đợt hoạt động công tác xã hội, các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn
Văn phòng Trung ương đã phối hợp với tổ chức công đoàn tại đơn vị chuẩn bị tổ
chức nhiều hoạt động vui chơi cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em cán bộ,
nhân viên trong cơ quan, như tổ chức chương ngày hội thiếu nhi 1-6 cho con em cán
bộ đơn vị 18...các cơ sở đoàn khác tổ chức các trò chơi, liên hoan nghệ thuật, văn
hóa, văn nghệ tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi là con em cán bộ,
công nhân viên chức cơ quan.
5. Công tác Quốc tế thanh niên
Đoàn viên Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng tích cực tham gia nghiên
cứu học tập, nhiều đoàn viên được chọn cử tham gia các khóa đào tạo thạc sỹ, các
chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, lí luận chính trị, kiến thức quản lý ở
trong và ngoài nước theo kế hoạch chung của cơ quan.
18

- Đoàn cơ sở Hành chính-Tổng hợp, Đoàn cơ sở Cục Quản trị A; Đoàn cơ sở Cục Quản trị T26; Chi đoàn cơ sở Cục
Quản trị-Tài vụ và Chi đoàn cơ sở Cục Lưu trữ hàng năm phối hợp với Công đoàn tổ chức các hoạt động cho thiếu
nhi tại đơn vị góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng tại cơ quan, đơn vị.
- Riêng Chi đoàn cơ sở Công ty An Phú tổ chức ngày lễ quốc tế thiếu nhi 1/6 và tết trung thu cho con em Cán bộ Người lao động & con khách hiện đang sinh sống tại khu biệt thự cao cấp An Phú.
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Cùng với ý nghĩa trong xung kích trong hội nhập quốc tế, Đoàn đã chọn cử
đoàn viên tham gia chuyến công tác của đoàn Cán bộ Văn phòng Trung ương sang
làm việc và giao lưu hữu nghị với Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách
mạng Lào tại tỉnh Xiêng Khoảng (Lào); qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ
gắn bó đặc biệt giữa hai cơ quan nói riêng và hai nước Việt - Lào nói chung.
ĐÁNH GIÁ CHUNG
* Tồn tại, hạn chế:
Tuy vậy Ban Thường vụ Đoàn cũng thẳng thắn thừa nhận vẫn còn một số tồn
tại, hạn chế sau:
Công tác kiểm tra, đôn đốc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn chưa
thường xuyên, một số hoạt động còn bị động, thiếu sự chuẩn bị chu đáo.
Một số ít cơ sở đoàn và đoàn viên tham gia hoạt động công tác Đoàn còn
mang tính hình thức.
* Nguyên nhân:
Do điều kiện bận công tác chuyên môn nên không có thời gian thường xuyên
dành cho công tác đoàn.
Một số ít đoàn viên chưa nhận thức sâu sắc được vai trò, trách nhiệm của bản
thân, chưa thực sự xác định đúng vị trí, vai trò của người đoàn viên thanh niên công
tác tại Văn phòng Trung ương Đảng.
Tóm lại, trong năm 2014, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ,
Lãnh đạo Cơ quan và Đoàn cấp trên, Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương
Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, có nhiều hoạt động sôi nổi,
thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, tiếp tục đưa hoạt động
Đoàn ngày càng đi vào nề nếp, góp phần vào thành công chung của Cơ quan và
từng đơn vị.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2015
Năm 2015 là năm Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ
XII, năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị
quyết Đại hội Đoàn Văn phòng Trung ương lần thứ II. Trên cơ sở đó, Đoàn Văn
phòng Trung ương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:
1- Tiếp tục triển khai việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh” gắn với việc giáo dục chính trị, xây dựng kết hoạch tiếp tục triển khai việc
học tập theo chỉ đạo của các cấp bộ đoàn cấp trên.
2- Tiếp tục duy trì tốt hoạt động của Website Đoàn Văn phòng Trung ương trên
Internet. Phối hợp, giúp đỡ một số tổ chức đoàn bạn trong các hoạt động ứng dụng
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công nghệ thông tin, hỗ trợ xây dựng trang thông tin diện tử (Website), các phần
mềm tin học liên quan.
3- Tiếp tục triển khai thực hiện nếp sống văn minh công sở, cải cách hành chính
và cải tiến lề lối làm việc.
4- Kiện toàn tổ chức Đoàn cơ sở Hành chính - Tổng hợp căn cứ vào các nội
dung của Tờ trình số 03-TTr/ĐTNVPTW đã được Đảng ủy đồng ý tại Công văn số
303-CV/ĐU. Theo đó, sẽ giải thể Đoàn cơ sở Hành chính - Tổng hợp, thành lập mới
03 chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương.
5- Chỉ đạo các chi đoàn cơ sở tiến hành đại hội theo đúng nhiệm kỳ và hướng
dẫn số 04-HD/ĐTNVPTW, ngày 22-5-2014 của Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng
Trung ương.
6- Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các Ban chuyên môn của Đoàn;
chỉ đạo các cơ sở đoàn tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, chú
trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn.
7- Tiếp tục bồi dưỡng đoàn viên là đảng viên dự bị; phát hiện và giới thiệu đoàn
viên ưu tú cho Đảng.
8- Tiếp tục triển khai các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
9- Tổ chức một hoặc một số hoạt động trong nội bộ Đoàn Văn phòng Trung ương
như: Giải thể thao giải trí trong nhà, Ngày hội Thanh niên, Cuộc thi Sáng tạo trẻ.
10- Triển khai Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn năm 2015.
11- Triển khai tổng kết công tác đoàn và bình xét thi đua năm 2015.
12- Tích cực triển khai các hoạt động do Đảng uỷ, Lãnh đạo Văn phòng Trung
ương và Đoàn cấp trên phát động. Với vai trò Cụm trưởng, Đoàn Văn phòng Trung
ương tích cực tổ chức, triển khai các hoạt động của Cụm IV, Đoàn Khối các cơ
quan Trung ương.
*
Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương trân trọng báo cáo.
Nơi nhận:
- Đảng ủy Văn phòng Trung ương (để báo cáo),
- Đồng chí Hoàng Công Hoàn- Bí thư Đảng ủy (để báo cáo),
- Đồng chí Lê Văn Hùng- Phó Bí thư Đảng ủy (để báo cáo),
- BTV Đoàn Khối các cơ quan Trung ương (để báo cáo),
- Các cơ sở đoàn trực thuộc (qua mạng),
- Uỷ viên BCH, Uỷ viên UBKT (qua mạng),
- Lưu Văn phòng Đoàn.
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TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN
BÍ THƯ
(Đã ký)
Nguyễn Văn Tùng

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TW
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG
***
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

BẢNG RÀ SOÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN NĂM 2014
(Kèm theo Báo cáo số 18-BC/ ĐTNVPTW ngày 30-12-2014

của Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng)
S
tt
1.

Nội dung
Số lượng đoàn viên, thanh niên

4.

Số lượng các cơ sở đoàn trực thuộc
(4 đoàn cơ sở và 6 chi đoàn cơ sở)
Số lượng các chi đoàn trực thuộc
(Đối với các đoàn cơ sở)
Số lượng đoàn viên là đảng viên đang sinh hoạt đoàn.

5.

Số đoàn viên được kết nạp đảng tính từ đầu năm.

6.

Số lượng Đoàn viên có trình độ Cao cấp lý luận chính
trị; Trung cấp lý luận chính trị; Sơ cấp lý luận chính
trị; tính đến nay
Từ đầu năm đến nay số cán bộ trẻ được đào tạo
chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị
Số lượng đoàn viên là lãnh đạo cấp vụ (hoặc tương
đương) cấp Trưởng phòng (hoặc tương đương); cấp
Phó Trưởng phòng (hoặc tương đương)
Số lượng đoàn viên là Chuyên viên chính tính đến nay

2.
3.

7.
8.

9.

tính đến
18-11-2014
719
(nam: 315;
nữ: 404)
10
26
230
28
Cao cấp: 8
Trung cấp: 39
Sơ cấp: 171
36
- Cấp vụ: 0
- Trưởng phòng: 2
- P.Trưởng phòng: 28
11

10. Số lượng đoàn viên có trình độ Tiến sỹ; Thạc sỹ; Đại Tiến sỹ: 0
học; Cao đẳng; Trung cấp; tính đến nay
Thạc sỹ: 19
Đại học: 288
Cao đẳng: 107
Trình độ khác: 276
______________
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ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TW
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014
***

THỐNG KÊ
đăng tin bài trên Website Đoàn thanh niên
Văn phòng Trung ương Đảng năm 2014
STT

Chuyên mục

Tin hoạt động
1
Văn phòng Trung ương Đảng
1
Đoàn – Hội – Đội khắp nơi
2
Đoàn Văn phòng Trung ương
3
Cơ sở đoàn
Tin tổng hợp
1
Kinh tế - Xã hội
2
Văn hóa - Thể thao
3
Khoa học công nghệ
4
Gia đình - Sức khỏe
5
Nhịp sống trẻ
6
Kỹ năng mềm
7
Người tốt việc tốt
8
Giải trí (Video cười, Games, Ca khúc, Truyện cười…)
9
Diễn đàn bạn đọc (Bài viết + Hình ảnh)
_______________

13

Số lượng
tin bài
169
19
42
31
77
461
38
123
17
68
28
18
04
134
31

