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KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm
và kiểm tra các chuyên đề năm 2017
--------Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối năm
2017, Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn Khối năm 2017, Ban
Thường vụ Đoàn Khối triển khai kế hoạch kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh
niên 6 tháng đầu năm và kiểm tra các chuyên đề năm 2017, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Đánh giá thực tiễn triển khai, thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong
trào thanh niên năm 2017; việc thực hiện chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng
tổ chức Đoàn”.
- Kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên;
phát hiện và nhân rộng những mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến; kịp thời khắc
phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình
công tác đoàn và phong trào thanh niên; đồng thời, góp phần hoàn thiện nội dung Văn
kiện Đại hội Đoàn Khối lần thứ III (nhiệm kỳ 2017 - 2022).
- Công tác kiểm tra đảm bảo khách quan, toàn diện, đánh giá đúng tình hình
thực tế, nhất là ở cơ sở. Qua kiểm tra chỉ ra được những nội dung trọng tâm cần tập
trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Nội dung kiểm tra:
Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2017 với chủ
đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”; trọng tâm là việc cụ thể hóa và thực hiện
chủ đề công tác năm.
Ngoài ra, Ban Thường vụ Đoàn Khối kiểm tra các chuyên đề sau:
- Chuyên đề 1: Kiểm tra chuyên đề việc tổ chức và thực hiện Công trình thanh
niên các cấp năm 2017.
- Chuyên đề 2: Kiểm tra chuyên đề việc triển khai thực hiện trong đoàn viên
thanh niên chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến,
tự chuyển hóa” trong nội bộ.
- Chuyên đề 3: Kiểm tra chuyên đề công tác tổ chức bộ máy, chế độ sinh hoạt
của Ban Chấp hành cơ sở Đoàn, công tác đoàn viên, đoàn vụ sau Đại hội.
2. Thành phần Đoàn kiểm tra:
- Tập thể Ban Thường vụ Đoàn Khối và Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối trực tiếp
kiểm tra, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên các đơn vị. Đồng
chí Bí thư Đoàn Khối là trưởng đoàn, các đồng chí Phó Bí thư Đoàn Khối là phó đoàn,
các đồng chí chuyên trách đoàn khối là thư ký của đoàn kiểm tra.
1

- Do điều kiện công tác, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (không chuyên
trách), Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối (không chuyên trách) có trách nhiệm theo
dõi lịch kiểm tra và đăng ký tham gia ít nhất 4/16 buổi kiểm tra.
- Đảm bảo trong mỗi buổi kiểm tra, ngoài Thường trực và chuyên trách Đoàn
Khối còn có sự tham dự của ít nhất 01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (không
chuyên trách) hoặc Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối (không chuyên trách).
3. Thành phần đơn vị kiểm tra:
- Mời đại diện Ban Thường vụ cấp ủy Đảng hoặc lãnh đạo đơn vị;
- Tập thể Ban Chấp hành Đoàn cơ sở (Chi đoàn cơ sở). Đối với Đoàn cơ sở có
từ 5 chi đoàn trực thuộc mời thêm 02 đồng chí Bí thư chi đoàn.
4. Tài liệu kiểm tra:
4.1. Tài liệu gửi cho Đoàn Kiểm tra (06 bộ)
- Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
(Theo thông báo số 42-TB/ĐTN ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ Đoàn Khối);
- Báo cáo số liệu 6 tháng đầu năm 2017 (Theo thông báo số 42-TB/ĐTN ngày
20/4/2017 của Ban Thường vụ Đoàn Khối);
- Danh sách Công trình thanh niên các cấp năm 2017 (có thể hiện tiến độ đến
thời điểm hiện nay);
- Danh sách Đoàn viên ưu tú năm 2016 (có thể hiện lộ trình kết nạp Đảng của
từng đồng chí đến thời điểm hiện nay).
4.2. Tài liệu chuẩn bị trong buổi kiểm tra
- Sổ ghi biên bản họp Ban Chấp hành Đoàn cơ sở năm 2017;
- Danh sách Đoàn viên (Đối với Đoàn cơ sở);
- Sổ chi đoàn, sổ đoàn viên của các chi đoàn trực thuộc
- Các văn bản do cơ sở Đoàn ban hành trong năm 2017
5. Chương trình làm việc:
- Đại diện đơn vị giới thiệu thành phần tham dự.
- Đại diện Đoàn Kiểm tra giới thiệu mục đích, nội dung, thành phần Đoàn Kiểm
tra và phương pháp làm việc, yêu cầu kiểm tra.
- Đại diện cơ sở Đoàn trình bày, báo cáo tóm tắt các vấn đề trọng tâm (không
trình bày nguyên văn báo cáo); các đề xuất, kiến nghị.
- Đoàn Kiểm tra đặt vấn đề và trao đổi các nội dung quan tâm.
- Cơ sở thông tin những vấn đề do Đoàn Kiểm tra đặt ra.
- Mời phát biểu của đại diện cấp ủy, lãnh đạo đơn vị.
- Trưởng Đoàn Kiểm tra phát biểu kết luận nội dung làm việc.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị tốt cho công tác kiểm tra,
nhất là tài liệu kiểm tra, thời gian, địa điểm, thành phần kiểm tra. Mọi thay đổi so với
Kế hoạch này đề nghị trực tiếp báo cáo Thường trực Đoàn Khối quyết định (trước
ngày kiểm tra ít nhất 03 ngày).
2. Chậm nhất sau 05 ngày kết thúc kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối và
Văn phòng Đoàn Khối phải gửi dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, kết luận kiểm tra về
Thường trực Đoàn Khối.
3. Kết quả Kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm
2017 là cơ sơ quan trọng để Ban Thường vụ Đoàn Khối đánh giá, xếp loại thi đua các
cơ sở Đoàn năm 2017.
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4. Lịch kiểm tra: 16 cơ sở Đoàn:
NGÀY
04/7/2017
(Thứ ba)
05/7/2017
(Thứ tư)
06/7/2017
(Thứ năm)
07/7/2017
(Thứ sáu)
11/7/2017
(Thứ ba)

THỜI
GIAN
08g00
10g00
15g30
14g00
16g00
08g00
10g00
14g00
16g00
08g00
10g00
14g00
08g00
10g00
14g00
16g00

TT CỤM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1
9
2
1
2
3
9
6
4
9
8
6
5
2
3
8

CHUYÊN
ĐỀ
Đoàn Sở Ngoại vụ Thành phố
1
2
Chi đoàn Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị TP2
2
Đoàn Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố 3
3
Đoàn Văn phòng Thành ủy
2
Đoàn Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố
3
Đoàn Sở Công thương Thành phố
4
1
Chi đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố 5
3
Đoàn Đoàn Luật sư Thành phố
6
3
Đoàn Sở Du lịch Thành phố
1
Chi đoàn Hội Chữ thập Đỏ Thành phố
7
3
Chi đoàn TT Xúc tiến Thương mại và Đầu tư8
2
Đoàn Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố
1
Đoàn Cục Thống kê Thành phố
3
Đoàn TT Điều hành Chương trình Chống ngập nước TP
2
Đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP
1
Chi đoàn Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp TP
1
ĐƠN VỊ

Trên đây là Kế hoạch Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng
đầu năm và kiểm tra các chuyên đề năm 2017, Ban Thường vụ Đoàn Khối đề nghị các
cơ sở Đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện, chuẩn bị tốt các loại văn bản, tài liệu phục
vụ công tác kiểm tra, báo cáo và mời cấp ủy, lãnh đạo cùng dự và hỗ trợ thực hiện tốt
nhiệm vụ theo kế hoạch.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHỐI
PHÓ BÍ THƯ
- Thành Đoàn: Ban CNLĐ, Ban TN, Ban KT, VP;
Nơi nhận:

- ĐUK: TT, Ban Dân vận, UBKT, VP;
- BTV Đoàn Khối, UBKT Đoàn Khối;
- Cấp ủy các cơ sở Đoàn được kiểm tra;
- Cơ sở Đoàn được kiểm tra;
- Lưu: VP (T).

Lê Thanh Xuân Huy
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