BCH ĐOÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
Số:^ 5 - TB/TĐTN-TCKT

ĐOẢN TNCS HÒ CHÍ MINH
Quảng Trị, ngày 02L tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO
— G4ámfsát theo Quyết định số 217- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị
■ i • ' về Quy chế giám sát và phản biện xẩ hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
■
và các đoàn thể chính trị - xã hội
ỉÁfÍỊ 20/7

'ịệ P Í .......Thực hiện Thông báo

số 584-TB/TU, ngày 15/01/2019 của Ban Thường vụ
* lỉnh ủy về việc thông báo nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2019 của Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; căn cứ Kế hoạch số 98-KH/TĐTNTCKT, ngày 27/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về giám sát, phản biện xã
hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2019, Ban Thường
vụ Tỉnh Đoàn xây dựng thông báo giám sát theo Quyết định số 217- QĐ/TW ngày
12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội với các nội dung cụ thể sau:
1. Nội dung giám sát

^

- Việc triển khai thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn ban hành kèm theo Quyết
định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
- Việc triển khai Chương trình hành động số 13-CTHĐ/TU, ngày 16/01/2016
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí
thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lỗi sổng vãn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn
2 0 1 5 -2 0 3 0 ”.

2. Đon vị giám sát
- Thành ủy Đông Hà.
- Huyện ủy Hải Lăng.

v/

3. Thời gian giám sát
- Thành ủy Đông Hà: 08h00 ngày 27/8/2019.
- Huyện ủy Hải Lăng: 08h00 ngày 29/8/2019.
4. Thành phần
4.1. Thành phần đoàn giám sát
- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.
- Mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ.

4.2. Thành phần làm việc vói đoàn giám sát
- Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, ƯBND, đại diện lãnh đạo
Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Tổ chức Huyện ủy, Thành ủy, ủ y ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam huyện, thành phố và các phòng chuyên môn liên quan
- Đại diện Thường trực huyện Đoàn, thành Đoàn.
Nhận được thông báo này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trân trọng đề nghị các
đơn vị được giám sát chuẩn bị nội dung báo cáo theo đề cương gửi về Ban Thường
vụ Tỉnh Đoàn trước 05 ngày làm việc (qua Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn)
Email: Bantochuckỉemtratdqt@gmaỉỉ.com và mời thành phần tham dự, bố trí địa
điểm làm việc để hoạt động đoàn giám sát đạt kết quả.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Đồng chí Phạm Xuân Khánh, Trưởng Ban
Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn, SĐT: 0233.3852.518 hoặc 0946.047.669./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Ban Tổ chức, Kiểm tra, TNXP, VP TW Đoàn;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Ban Dân vận, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy;
- BTV Thành ủy Đông Hà,
Huyện ủy Hải Lăng;
(để p/hợp)
- Lưu VP, TCKT.

(để b/c)

HƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
ỊÓ BÍ THƯ

NG BÁO CÁO
TN-TCKT, ngày OZ/8/2019 của BTVTỈnh Đoàn)

(Kèm theo Thông
""'^QUÁNGTRỊ,

A. Kết quả th ^ iáậB sệu y chế cán bộ Đoàn ban hành kèm theo Quyết
định số 289-QĐ/TYV ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
I. Thực trạng đội ngũ cán bộ Đoàn hiện nay tại địa phương
II. Kết quả công tác triển khai, thực hiện quy chế cán bộ Đoàn
1. Công tác chỉ đạo, triển khai
2. Kết quả sau khi triển khai, thực hiện quy chế cán bộ Đoàn
2.1. Công tác tuyến dụng cán bộ Đoàn
2.2. Công tác quy hoạch cán bộ Đoàn
2.3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn
2.4. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ Đoàn
2.5. Công tảc nhận xét, đánh giá cán bộ Đoàn
2.6. Việc thực hiện chế độ, chính sách đỗi với cán bộ Đoàn
III. Những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân những ưu điểm, hạn chế
trong quá trình triển khai, thực hiện
1. Ưu điểm
2. Hạn ché
3. Nguyên nhân
IV. Kiến nghị, đề xuất
(Lưu ỷ: Mốc thời gian báo cáo từ năm 2010 đến năm 2019)
B. Kết quả thực hiện Chưong trình hành động số 13-CTHĐ/TU, ngày
16/01/2016 của Ban Thưòng vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 42CT/TW của Ban Bí thư Trung ưong Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác giảo dục ỉỷ tưởng cách mạng, đạo đức, lối sông văn hóa
cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”
I. Công tác chỉ đạo, triển khai
- Việc xây dựng kế hoạch hoặc chương trình hành động thực hiện Chương
trình hành động số 13-CTHĐ/TU, ngày 16/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Hệ thống văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện của cấp ủy và các đơn vị
liên quan trong triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy.
II. Kết quả triển khai, thực hiện
1. Việc nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể các cấp và toàn xã hội về tính cấp
bách và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối
sống văn hoá cho thế hệ trẻ.

2. Việc xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập,
rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.
3. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục
lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ.
4. Công tác đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo
dục của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh, thiếu
nhi.
5. Đánh giá các chỉ tiêu theo kể hoạch đề ra.
III. Những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân những ưu điểm, hạn chế
trong quá trình triển khai, thực hiện
1. Ưu điểm
2. Hạn chế
3. Nguyên nhân
IV. Kiến nghị, đề xuất
{Lưu ý: Mốc thời gian báo cáo từ năm 2016 đen năm 2019)

