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BÁO CÁO
Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 28-7-2009 của
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Tăng cường sự lãnh
đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương”
Thực hiện Công văn số 149 CV/ĐTNK-BTG, ngày 07-7-2014 của Ban
Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương “Về việc báo cáo kết quả 5 năm thực
hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK”, Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng
báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:
I- TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
1. Đặc điểm, tình hình
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Trung ương Đảng là tổ chức đoàn tương
đương cấp huyện, trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Hiện nay, Đoàn
Văn phòng Trung ương có 10 cơ sở đoàn trực thuộc, với 4 Đoàn cơ sở và 6 Chi đoàn
cơ sở; tổng số đoàn viên là 719, cụ thể:
- Giới tính:
+ Nam: 390
+ Nữ: 329
- Trình độ:
+ Trên đại học: 22
+ Đại học: 292
+Cao đẳng trung cấp: 177
+ Trình độ khác: 228,
- Lý luận chính trị:
+ Cao cấp: 8
+ Trung cấp: 39
+ Sơ cấp: 171
- Theo khối đơn vị công tác:
+ Tại khối tham mưu, nghiên cứu: 100
+ Tại khối quản trị, hậu cần, đơn vị sự nghiệp: 619
- Số lượng đoàn viên là đảng viên: 228
Ngoài ra có 02 đồng chí được bổ nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo chuyên
môn từ cấp Trưởng phòng và 28 đồng chí giữ các chức danh lãnh đạo chuyên môn từ
cấp Phó Trưởng phòng, các đồng chí 11/17 đồng trong Ban Chấp hành Đoàn tham

gia cấp ủy các cấp, độ tuổi từ 30 trở lên chiếm ½ tổng số đoàn viên. Ban Chấp hành
Đoàn Văn phòng Trung ương có 17 đồng chí. Ban Thường vụ có 5 đồng chí, trong
đó có Bí thư, 2 Phó Bí thư. Cán bộ đoàn chuyên trách có 2 đồng chí.
Với đặc điểm tình hình và cơ cấu tỏ chức như trên, trọng tâm công tác của
Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng được xác định là phục vụ thực hiện
các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, trực tiếp tham mưu, giúp việc và đảm bảo vật chất
công tác hậu cần, phục vụ các hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính
trị, Ban Bí thư và Văn phòng Trung ương Đảng.
II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản
Đoàn Thanh niên đã cụ thể hóa nội dung Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam
học tập và làm theo lời Bác” trong toàn Đoàn, có các hoạt động thiết thực; phổ biến,
triển khai các bài học lý luận, chính trị cơ bản, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp
luật của Nhà nước. Tăng cường giáo dục truyền thống và tổ chức các phong trào
hành động cách mạng trong thanh niên, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tham
quan về nguồn, di tích lịch sử văn hoá dân tộc, di tích lịch sử cách mạng để giáo dục
cho đoàn viên thanh niên.
Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm cổ vũ và giáo dục truyền thống yêu
nước, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, của Dân tộc và của Đoàn thanh
niên cho toàn thể đoàn viên thanh niên.
2. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn, đa dạng hóa
các hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, ý thức công dân, nếp sống
văn minh, hình thành lớp thanh niên có lối sống đẹp, có bản lĩnh văn hóa con
người Việt Nam.
Đoàn Thanh niên được giúp đỡ và tạo điều kiện về vật chất và tinh thần trong
các hoạt động như: Hoạt động tình nguyện, tặng sách cho các địa phương; phong trào
“Hiến máu nhân đạo”, góp tiền, quần áo, dụng cụ học tập ủng hộ các em học sinh
nghèo, các trẻ em nhiễm HIV, nhiễm chất độc màu da cam, đồng bào các vùng bị
thiên tai, lũ lụt, nghèo khó như: Hà Giang, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái
Nguyên, Sơn La, Điện Biên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh...
Thường xuyên tặng quà, động viên, thăm hỏi các gia đình chính sách, các thương
bệnh binh, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đoàn viên gặp khó khăn về điều kiện
sức khỏe và gia đình trong Đoàn Văn phòng Trung ương..
Vào dịp các ngày lễ lớn của dân tộc, Đoàn thanh niên tham mưu với Đảng uỷ,
Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng giao cho tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ,
thể dục, thể thao, huy động sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của Đoàn viên thanh
niên đem lại bầu không khí vui vẻ.
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3. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học,
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho thanh niên
Trong những năm qua, Đoàn Văn phòng Trung ương đã duy trì tổ chức 2 năm
một lần Cuộc thi “Sáng tạo trẻ” thông qua các cuộc thi, xuất hiệu nhiều ý tưởng, sáng
kiến đã được triển khai áp dụng vào thực tế và có hiệu quả thiết thực, tiêu biểu như:
cải tiến quy trình chỉnh lý tài liệu lưu trữ, áp dụng sáng kiến về công nghệ thông tin
trong giải quyết công việc, phục hồi hoạt động máy cũ bảo đảm sản xuất, in ấn, thay
thế lót bọc máy in offset, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đoàn viên... Những ý tưởng
này đã mang lại hiệu quả thiết thực, giảm chi phí, tăng năng suất lao động, là động
lực thúc đẩy và phát huy khả năng sáng tạo của tuổi trẻ; đồng thời giúp đoàn viên
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề.
Bên cạnh đó, phong trào tiến quân vào khoa học, công nghệ cũng được đoàn
viên, thanh niên tích cực hưởng ứng, nhiều đoàn viên, thanh niên đăng ký làm chủ
nhiệm hoặc tham gia ban chủ nhiệm các đề tài, đề án cấp cơ sở và cấp bộ; nhiều kết
quả nghiên cứu đã được ứng dụng vào thực tiễn. Phong trào đổi mới phong cách, lề
lối làm việc cũng được đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia.
4. Xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng
cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện
Đoàn Văn phòng Trung ương đã tham mưu và xin ý kiến lãnh đạo cấp ủy quan
tâm tạo điều kện cho phép Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều giải thể thao, nhiều cuộc
thi thông qua các hình thức khác nhau như: cuộc thi Ảnh đẹp Online trên Website
Đoàn Văn phòng Trung ương; Giải thể thao điện tử và đang tham mưu tổ chức Giải
thể thao giải trí trong nhà năm 2014 dành cho cán bộ đoàn viên, thanh niên qua đó
tạo ra phong trào thi đua, giao lưu, học hỏi và hiểu biết lẫn nhau trong cán bộ đoàn
viên, thanh niên cơ quan.
Đặc biệt là từ năm 2012, 2013 trong các dịp ngày kỷ niệm trọng đại của đất
nước, Đoàn Thanh niên được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Trung
ương đã phối hợp với Đoàn Thanh niên 4 Văn phòng Trung ương và Đoàn Thanh
niên các cơ quan hữu quan đăng cai tổ chức thành công Giải bóng đá thanh niên 4
Văn phòng Trung ương mở rộng và đạt kết quả tốt, tạo sân chơi bổ ích, giao lưu hiểu
biết lẫn nhau và đoàn kết tập hợp thanh niên.
5. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, xây dựng tổ chức
Đoàn vững mạnh
Đoàn Thanh niên đã tham mưu Đảng ủy và Lãnh đạo Văn phòng Trung ương
tạo điều kiện cho thanh niên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn,
ngoại ngữ, tin học. Xây dựng cho thanh niên ý thức tự học, phương pháp tư duy sáng
tạo trong công tác.
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Tham mưu Đảng uỷ, Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng và tham gia tổ
chức các chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa đại diện đảng uỷ, lãnh đạo cơ quan và
lãnh đạo đơn vị trực thuộc với đoàn viên, thanh niên. Các câu hỏi của đoàn viên
thanh niên đều được trực tiếp trao đổi hoặc trả lời bằng văn bản; qua đó, góp phần
giải quyết những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên thanh niên, tạo niềm tin của
tuổi trẻ đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, lãnh đạo Cơ quan. Một số cơ sở đoàn
trực thuộc cũng đã tham mưu cấp uỷ cùng cấp làm tốt nội dung này, tạo thành nếp
sinh hoạt thường kỳ giữa cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị với các tổ chức đoàn trong toàn
Cơ quan.
Hàng năm Đảng ủy Văn phong Trung ương tổ chức làm việc với Ban Chấp
hành Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương để trao đổi, giải đáp đồng thời lắng
nghe ý kiến, đề xuất, nguyện vọng của thanh niên.
Tham mưu các cấp ủy quan tâm, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ. Trong công tác
kiện toàn nhân sự cấp uỷ Đảng các cấp đã quán triệt việc cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ
đoàn tham gia cấp uỷ và bước đầu đã có một số đơn vị triển khai.
Tham mưu, đề xuất việc mạnh đưa cán bộ trẻ vào diện quy hoạch và bổ nhiệm.
Nhiều đoàn viên, thanh niên hiện đang giữ các chức vụ lãnh đạo cấp phòng các đơn vị
trực thuộc; có đồng chí được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo cấp Vụ, Cục, Trung tâm.
Đảng uỷ, Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng thường xuyên quan tâm, chỉ
đạo sát sao Đoàn thanh niên để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn và
đoàn viên. Chỉ đạo Đoàn Thanh niên bám sát nhiệm vụ chính trị của Cơ quan, đơn vị
để xây dựng chương trình hoạt động, gắn công tác Đoàn với việc hoàn thành nhiệm
vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.
Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã phân công đồng chí Trưởng Ban
Dân vận Đảng ủy trực tiếp phụ trách Đoàn Thanh niên Cơ quan. Ban Thường vụ
Đảng uỷ Cơ quan định kỳ làm việc với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên.
Các cấp uỷ đảng trực thuộc phân công đảng uỷ viên trực tiếp phụ trách tổ chức
Đoàn và kết quả lãnh đạo công tác Đoàn được Đảng uỷ đưa vào tiêu chí để đánh giá,
xếp loại cơ sở Đảng hàng năm của các đảng bộ, chi bộ.
Công tác phát triển đảng viên và tham gia xây dựng Ðảng được tập trung chỉ
đạo gắn với việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Ðảng cho đoàn viên thanh
niên; tham mưu cho cấp uỷ Ðảng chỉ đạo về công tác thanh niên. Tuyên truyền và
giới thiệu về Đảng cho đoàn viên, khơi dậy ý thức quyết tâm phấn đấu trở thành đảng
viên của các đoàn viên trong Đoàn.
Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ trẻ có phẩm chất và năng lực tham gia cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể. Hiện nay,
nhiều cán bộ trẻ được bầu vào cấp uỷ, các đoàn thể quần chúng, được đề bạt các
chức danh trưởng, phó các phòng, ban. Trong quy hoạch cán bộ của Cơ quan giai
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đoạn đến năm 2015, nhiều cán bộ trẻ đã được Đảng uỷ và lãnh đạo Cơ quan quan
tâm đưa vào nguồn quy hoạch cán bộ. Cán bộ quản lý được bổ nhiệm giữ các chức
danh lãnh đạo từ cấp phòng trở lên có 30 đồng chí.
Cán bộ đoàn tham gia cấp ủy các cấp có 11 đồng chí, trong đó có 01 Đảng ủy
viên Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng là Bí thư Đoàn Văn phòng Trung ương.
Với quy mô là tổ chức đoàn tương đương cấp huyện, Đoàn Văn phòng Trung
ương đã được Đảng uỷ, lãnh đạo cơ quan bố trí 02 cán bộ chuyên trách, cơ quan đã
quan tâm, bố trí 01 phòng làm việc cho Văn phòng Đoàn với các trang thiết bị cần thiết.
Đồng chí Bí thư Đoàn kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp 10%. Trong các cơ sở
đoàn trực thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương, 03 đồng chí là Bí thư đoàn cơ sở của
công ty được hưởng phụ cấp 10%.
Hàng năm, căn cứ kế hoạch hoạt động của đoàn thanh niên, Lãnh đạo Cơ quan
bố trí, dự toán kinh phí hoạt động.
III- ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ
quan Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác
thanh niên Khối các cơ quan Trung ương”, Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương
và các cơ sở đoàn trực thuộc dưới sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy đảng,
Cán bộ, đoàn viên thanh niên đã nhận thức được vai trò, tầm quan trọng cũng như
trách nhiệm của thanh niên tại cơ quan đơn vị trong thời kỳ đổi mới. Các cấp bộ đoàn
đã nghiêm túc đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ những nguyên nhân, bài
học kinh nghiệm và cách khắc phục những hạn chế, từ đó đề ra những chương trình
hành động thực hiện nghị quyết có tính thiết thực và hiệu quả cao phù hợp với đặc
điểm tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị qua đó góp phần thực hiện nhiệm vụ
chính trị tại cơ quan, đơn vị.
2. Hạn chế
Việc tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết đến đoàn viên thanh niên chưa
có tính sáng tạo cao, công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể để thực hiện các nội
dung, nhiệm vụ cụ thể trong Nghị quyết chưa được thường xuyên, liên tục, việc thực
hiện Nghị quyết còn chưa sát thực với tình hình đặc điểm của đơn vị.
Việc tham mưu với cấp ủy đảng trong phát hiện, bồi đưỡng, đào tạo cũng như
động viên, khuyến khích cán bộ đoàn viên thanh niên có năng lực trong công tác đoàn
và phong trào thanh niên còn gặp nhiều hạnh chế và khó khăn nhất định. Nhiều cơ sở
đoàn mà đặc biệt là các chi đoàn hoạt động còn gặp nhiều khó khăn do nguồn kinh phí
chi cho hoạt động đoàn thường xuyên còn hạn chế.
- Công tác kiểm tra, đôn đốc của các cấp bộ đoàn còn hạn chế, một số hoạt động
còn mang tính tình thế, thiếu sự chuẩn bị chu đáo.
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3. Nguyên nhân
Việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo, triển khai các nội
dung của Nghị quyết chưa kịp thời, công tác tuyên truyền về các nội dung của Nghị
quyết chưa đi sâu vào nhận thức của đoàn viên.
Một số cán bộ đoàn còn chưa thực sự đầu tư thời gian, công sức cho công tác
đoàn và phong trào thanh niên; chưa chủ động nghiên cứu, nâng cao kỹ năng, nghiệp
vụ công tác đoàn; cán bộ đoàn đa số là kiên nghiệm nên quá bận với công việc
chuyên môn vì vậy ít có thời gian dành cho công tác đoàn.
4. Bài học kinh nghiệm
Việc quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ
quan Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác
thanh niên Khối các cơ quan Trung ương” giúp đoàn viên thanh niên nhận thức rõ và
khẳng định được vai trò của thanh niên là lực lượng xung kích, sáng tạo trong sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.
Công tác thanh niên và cán bộ đoàn viên thanh niên được chăm lo, bồi dưỡng
đào tạo cũng chính là chăm lo, bồi dưỡng cho lực lượng kế thừa của đảng, tạo điều
kiện để phát triển nguồn nhân lực tương lai kế cận cho cơ quan, đơn vị.
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
01-NQ/ĐUK TRONG THỜI GIAN TỚI
Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết đến đoàn
viên thanh niên, tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan,
đơn vị để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cụ thể trong Nghị quyết, kế hoạch và
phương pháp thực hiện Nghị quyết cần được xây dựng sát thực, phù hợp với tình hình
đặc điểm của đơn vị.
Định kỳ hàng năm Đoàn Thanh niên đề xuất với các cấp ủy đảng phối hợp với
chính quyền quan tại cơ quan đơn vị trong việc tạo cơ chế, nguồn lực về vật chất cho
thanh niên tổ chức, tham gia hoạt động.
Tham mưu tổ chức các buổi làm việc trong đó đề xuất với các cấp ủy đảng
trong việc tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ đoàn nhất là cán bộ đoàn
chủ chốt tham gia đảm nhận các vị trí chức danh chuyên môn phù hợp.
Tiếp tục cụ thể hóa nội dung Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và
làm theo lời Bác” trong toàn đoàn phù hợp với đặc điểm và điều kiện tình hình của
cơ quan và từng đơn vị.
*
Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ và lãnh
đạo Cơ quan, của Đoàn cấp trên, sự ủng hộ của các đơn vị, mặc dù cũng có những khó
khăn về thời gian, nhân lực, song Đoàn Văn phòng Trung ương đã hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ, chủ động tham mưu cấp ủy, thực hiện tốt Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của
6

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ
đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương”. Hoạt động của Đoàn
đi vào thực chất, đem lại hiệu quả thiết thực.
Công tác tham mưu, đề xuất được chú trọng, thực hiện thường xuyên và đã có
tính chủ động cao. Đoàn viên, thanh niên luôn rèn luyện, phấn đấu, vươn lên trong học
tập, lao động và công tác; tích cực trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý
luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, hoàn thiện kỹ năng công tác để hoàn thành tốt nhiệm
vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đồng thời tham gia, đóng góp tích cực, hiệu quả vào
công tác thanh niên.
Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương xin trân trọng báo cáo.
Nơi nhận:
- Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng (để báo cáo),
- Ban Dân vận Đảng ủy (để báo cáo),
- Ban Thường vụ Đoàn Khối (để báo cáo),
- Thường trực Đoàn,
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (qua mạng),
- Lưu Văn phòng Đoàn.
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TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN
BÍ THƯ

Nguyễn Văn Tùng

