
BCH ĐOÀN TỈNH NINH THUẬN 

*** 

Số:        HD/TĐTN-VP 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Ninh Thuận, ngày      tháng 6 năm 2022 
 
 

HƯỚNG DẪN 
Thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo Văn kiện  

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và dự thảo Báo cáo chính trị  

Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027  

tại Đại hội Đoàn cấp huyện 

------------ 
 

Thực hiện Kế hoạch số 420-KH/TĐTN-XDTCĐH ngày 17/9/2021 của 

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn về việc “tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đại 

biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII, tiến tới Đại hội Đại 

biểu toàn quốc lần thứ XII Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022 – 2027”, 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hướng dẫn việc thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo văn 

kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội 

Đoàn toàn tỉnh lần thứ VII tại Đại hội Đoàn cấp huyện, cụ thể như sau: 

I. TÀI LIỆU GÓP Ý: 

- Báo cáo chính trị của BCH Trung ương đoàn khoá XI trình Đại hội Đoàn 

toàn quốc lần thứ XII (dự thảo lần thứ 3). 

 - Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XI và đề xuất các 

nội dung sửa đổi Điều lệ Đoàn. 

- Báo cáo chính trị của BCH Tỉnh đoàn khoá VI trình Đại hội Đại biểu 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII (dự thảo lần thứ 3). 

II. NỘI DUNG GÓP Ý: 

 1. Đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: thực 

hiện theo Hướng dẫn số 77-HD/TWĐTN-VP ngày 23/3/2022 của Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn (gửi kèm). 

 2. Đối với dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ 

VII: 

2.1. Về bố cục của báo cáo: Đã hợp lý chưa? cần điều chỉnh, bổ sung gì 

không để làm nổi bật những nội dung quan trọng của báo cáo? 

2.2. Về tiêu đề của báo cáo: đã hợp lý, định hướng hết những vấn đề cốt 

lõi, những chủ trương lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 

nhiệm kỳ 2022 – 2027 chưa? Nếu chưa thì đề xuất tiêu đề khác?  

2.3. Đối với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn 

tỉnh lần thứ VI: 

- Đề nghị tập trung thảo luận các nội dung đánh giá việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ VI trên các mặt công tác; nhận 

định sự chuyển biến trong các mặt công tác nhất là các nhận định về sự chuyển 

biến, tính hiệu quả, tác động đến thanh thiếu nhi đã khách quan, trung thực, toàn 

diện chưa? 
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 - Nhận định bổ sung các phương thức, mô hình, cách làm mới, mang lại 

hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được các cấp bộ 

Đoàn thực hiện trong nhiệm kỳ chưa được đề cập hoặc phân tích rõ nét trong dự 

thảo Báo cáo chính trị. 

- Phân tích hạn chế, nguyên nhân hạn chế trên từng mặt công tác và bổ 

sung các bài học kinh nghiệm rút ra qua 05 năm thực hiện Nghị quyết (nếu có). 

4. Về nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu 

nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027: 

 Đề nghị nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị và đánh giá các nhiệm vụ, 

giải pháp trong nhiệm kỳ 2022 -2027 đã đầy đủ, toàn diện chưa? Cần bổ sung, 

chỉnh sửa những nội dung nào để phù hợp với thực tiễn công tác Đoàn và phong 

trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 -2027. Trong đó, tập trung nghiên cứu, góp ý 

một số nội dung, cụ thể như sau: 

- Về dự báo tình hình thanh thiếu nhi: Nội dung dự báo đã đầy đủ, bám 

sát thực tiễn, mang tính dự báo chính xác, kịp thời chưa? 

- Về mục tiêu, khẩu hiệu hành động: Đánh giá đã phù hợp với công tác 

Đoàn và phong trào thanh thiếu niên giai đoạn sắp tới hay chưa? Cần bổ sung 

những nội hàm nào. 

- Về một số chỉ tiêu trọng tâm: các chỉ tiêu dự thảo Báo cáo chính trị nêu 

ra đã phù hợp chưa? Cần bổ sung, thay thế hoặc chỉnh sửa những chỉ tiêu nào? 

- Về nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2022 -2027: Các giải pháp đề ra đã 

chính xác, toàn diện và phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhu cầu của thanh niên, 

công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn tới chưa? Có cần điều 

chỉnh gì không? Đề xuất chỉnh sửa hoặc đưa ra các giải pháp mới? Đồng thời 

tập trung cho ý kiến về các chủ trương, giải pháp mới được nêu trong dự thảo 

Báo cáo chính trị, cụ thể: 

+ Công tác tuyên truyền, giáo dục: Đề nghị nghiên cứu cho ý kiến về các 

giải pháp nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc, quê 

hương, cho Nhân dân trong đoàn viên, thanh niên. 

+ Phong trào Thanh niên tình nguyện: Đề nghị nghiên cứu cho ý kiến việc 

thực hiện giải pháp liên kết trong phong trào Thanh niên tình nguyện nhằm xây 

dựng xã hội tình nguyện (Liên kết lực lượng: Thanh niên với nông dân, công 

nhân, phụ nữ, công an, quân đội; Liên kết địa bàn: nông thôn, đô thị, vùng, 

miền, địa phương; Liên kết cộng đồng: Tổ chức Đoàn, Hội với các câu lạc bộ, 

tổ, đội, nhóm tự phát; các tổ chức, cá nhân khác); việc bổ sung nội dung, giải 

pháp tình nguyện tham gia “phòng chống dịch bệnh, thiên tai”. 

+ Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo: nghiên cứu cho ý kiến việc đưa nội dung, 

giải pháp “Phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiên phong thực 

hiện chuyển đổi số…”, các giải pháp phát huy thanh niên làm chủ khoa học công 

nghệ.  

+ Chương trình Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp: nghiên 

cứu cho ý kiến các giải pháp tham gia triển khai chương trình “Mỗi xã một sản 

phẩm”, “Ứng dụng công nghệ số trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập 

nghiệp”. 
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+ Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh 

niên: đề nghị nghiên cứu cho ý kiến về giải pháp thực hiện “xây dựng Đoàn 

vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động”, 

“chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn trọng tâm, công tác cán bộ Đoàn là then chốt”, 

“xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh là khâu đột phá”. 

+ Bổ sung mục “Tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo 

của Đoàn” gồm 02 nhóm nội dung chính: đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo 

của các cấp bộ Đoàn phù hợp với tình hình mới; đổi mới công tác phối hợp với 

các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân. Đề nghị nghiên cứu, cho ý kiến về giải 

pháp thực hiện. 

- Một số đề án, chương trình trọng điểm nhiệm kỳ: đề nghị cho ý kiến về 

các đề án, chương trình trọng điểm trong nhiệm kỳ. 

III. HÌNH THỨC, YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý 

KIẾN: 

1. Hình thức tổ chức góp ý và trình tự, trách nhiệm tổng hợp:  

- Lấy ý kiến thông qua thảo luận tập thể tại Đại hội hoặc hội thảo, tọa đàm, 

diễn đàn trước Đại hội.  

- Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện trong nhiệm kỳ Đại hội có trách nhiệm 

tổng hợp ý kiến tại đại hội, tọa đàm, diễn đàn, hội thảo trước Đại hội gửi Đoàn 

Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch Đại hội tổng hợp cùng với ý kiến các đại biểu 

phát biểu tại Đại hội thành báo cáo tổng hợp ý kiến. 

- Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đoàn khóa mới có trách nhiệm khẩn trương 

hoàn thiện báo cáo đã được Đại hội thông qua và gửi Ban Thường vụ Đoàn tỉnh 

Đoàn. 

2. Phương pháp tổng hợp: 

2.1. Bố cục báo cáo tổng hợp: 

          Báo cáo tổng hợp gồm 3 phần: 

 - Phần nhận xét chung (có thể không cần tiêu đề): Nêu khái quát về số 

lượng ý kiến phát biểu, không khí thảo luận (có sôi nổi hay không, trao đổi, 

tranh luận…). 

          - Phần tổng hợp ý kiến góp ý về nội dung: Tổng hợp từng vấn đề theo 

trình tự hướng dẫn thảo luận một số vấn đề trọng tâm. Trong phần này, nếu có ý 

kiến góp ý, nhận xét chung thì có phần những vấn đề chung, sau đó nêu những 

góp ý cụ thể cho vấn đề đó. 

          - Phần đề xuất, kiến nghị: Tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của cán bộ, 

đoàn viên, thanh niên về những vấn đề có liên quan đến nội dung báo cáo chính 

trị, quá trình chuẩn bị Đại hội… 

          2.2. Xác định số lượng và mức độ ý kiến: 

 * Số lượng ý kiến: Để việc tổng hợp được chính xác, đánh giá được xu 

hướng của các loại ý kiến, khi tiến hành tổng hợp ý kiến thảo luận cần phản ánh 

được số lượng ý kiến phát biểu so với số đại biểu tham dự.  
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          * Mức độ ý kiến: Khi tổng hợp ý kiến đối với từng vấn đề cụ thể, nhất là 

những vấn đề quan trọng còn có ý kiến khác nhau, cần cố gắng lượng hóa, thống 

kê để đánh giá đúng thực chất các loại ý kiến và mức độ của các ý kiến khác 

nhau. Cần tổng hợp rõ số lượng các loại ý kiến (đồng ý, không đồng ý…) hoặc 

đánh giá theo các mức độ sau: 

         - “Hầu hết ý kiến”: Sử dụng khi có khoảng ¾ trở lên số ý kiến có cùng chính kiến. 

        - “Đa số ý kiến”: Sử dụng khi có khoảng trên ½ đến dưới ¾ số ý kiến có 

cùng chính kiến. 

        - “Nhiều ý kiến”: Sử dụng khi có khoảng trên ¼ đến dưới ½ số ý kiến có 

cùng chính kiến. 

        - “Một số ý kiến”: Sử dụng khi có khoảng dưới ¼ số ý kiến có cùng chính kiến. 

        - “Có ý kiến”: Sử dụng trong trường hợp có một vài ý kiến có sự khác biệt 

hoặc đáng lưu ý về một vấn đề nào đó. 

          Những ý kiến góp ý bằng văn bản được tổng hợp như ý kiến phát biểu 

trực tiếp.  

          2.3. Những vấn đề phải phản ánh nguyên văn: 

          Những ý kiến đề nghị bổ sung, sửa đổi, thay đổi cấu trúc, tiêu đề hoặc một 

đoạn, một câu, từ hoặc một cụm từ cần được phản ánh đầy đủ, ghi nguyên văn 

và để trong dấu “...”. Đối với những ý kiến góp ý có lập luận sâu sắc khác với dự 

thảo cần được ghi lại đầy đủ, chính xác. 

IV. THỜI GIAN GỬI BÁO CÁO: Các báo cáo tổng hợp ý kiến tại Đại 

hội Đoàn cấp cơ sở, Đại hội điểm cấp huyện, tương đương: gửi về tỉnh Đoàn 

trước ngày 12/8/2022. 

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

và Đoàn trực thuộc thực hiện tốt nội dung Hướng dẫn này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương Đoàn; 

- Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh đoàn; 

- Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; 

- Văn phòng, các ban tỉnh Đoàn; 

- Lưu VT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Huỳnh Hữu Phúc 
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