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Trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi 

đoàn, những kết quả đạt được cũng như các mặt tồn tại, hạn chế gắn liền với 

trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Ban Chấp hành Chi đoàn. Từ 

thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An, 

Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022 báo cáo kiểm điểm cụ thể như 

sau: 

I. TÌNH HÌNH CỦA BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN 

1. Đại hội Chi đoàn Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2019 - 2022 đã bầu Ban Chấp 

hành chi đoàn gồm 05 đồng chí, gồm 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và 03 đồng chí 

Ủy viên Ban Chấp hành. 

2. Hiện nay, Ban Chấp hành Chi đoàn có 05 đồng chí, trong đó có 01 

đồng chí có trình độ Trung cấp LLCT, có 01 đồng chí đang tham dự chương 

trình đào tạo Trung cấp LLCT, 03 đồng chí có trình độ Sơ cấp LLCT. 

II. VỀ LỀ LỐI LÀM VIỆC, PHƯƠNG PHÁP CHỈ ĐẠO CỦA BAN 

CHẤP HÀNH 

1. Lề lối làm việc 

a) Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Chi đoàn luôn nhận thức rõ vị trí, vai 

trò, trách nhiệm của mình trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn 

vị; luôn nêu gương, tiên phong trong mọi hoạt động; thường xuyên đổi mới, 

sáng tạo trong sinh hoạt, hội họp theo tinh thần chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm 

thời gian; lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào gắn liền với thực tiễn nhiệm vụ chính 

trị của cơ quan, đáp ứng nhu cầu của đoàn viên; có ý thức tự nhìn nhận, sửa 

chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để hoàn thiện chính mình; hạn chế 

tối đa bệnh ích kỷ, cá nhân, chạy theo thành tích trong lãnh đạo, chỉ đạo.  

b) Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành luôn nêu cao tinh thần xung kích 

và ý thức xây dựng tác phong, lề lối làm việc theo chuẩn mực của người cán bộ 

Đoàn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt quy chế dân chủ, giữ 

vững mối quan hệ nơi cư trú.  
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2. Về phương pháp chỉ đạo 

a) Ngay sau Đại hội Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp đã ban hành 

Quy chế hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt 

định kỳ, chuyên đề, phát huy cao trí tuệ tập thể. 

b) Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành được phân công phụ trách các 

lĩnh vực đã có những nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, triển khai nhiều hoạt động đạt 

kết quả cao. Đặc biệt, từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành gắn với nhiệm vụ 

được phân công phụ trách, luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, 

kịp thời tham mưu, đề xuất các biện pháp, giải pháp mới nhằm nâng cao chất 

lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Sở Tư pháp Nghệ An.  

III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 

NHIỆM KỲ 2019 - 2022 

1. Đặc điểm, tình hình nhiệm kỳ vừa qua 

1. 1 Thuận lợi  

a) Hoạt động của Ban Chấp hành Chi đoàn luôn nhận được sự quan tâm, 

lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, lãnh đạo Sở 

Tư pháp, các tổ chức đoàn thể Công đoàn, tạo ra nền tảng, tiền đề quan trọng 

cho Ban Chấp hành chi đoàn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2022 đề ra.  

b) Các thành viên BCH đoàn có trình độ đồng đều, là một tập thể đoàn kết 

thống nhất trong mọi hoạt động của chi đoàn. Đoàn viên có ý thức, trách nhiệm 

trong tham gia hoạt động. 

1.2 Khó khăn  

a) Trong nhiệm kỳ, có một số đồng chí nghỉ thai sản, con nhỏ nên bị gián 

đoạn một thời gian trong quá trình tham gia các hoạt động của Chi đoàn.  

b) Khối lượng công việc chuyên môn khá lớn nên thời gian đầu tư cho 

công tác Đoàn còn hạn chế.  

c) Do tính chất công việc đặc thù có nhiều khó khăn về địa lý ảnh hưởng 

đến việc bố trí sinh hoạt, hội họp, chỉ đạo và tổ chức triển khai. Việc thực hiện 

các hoạt động của chi đoàn trong nhiệm kỳ bị ảnh hưởng do diễn biến phức tạp 

của dịch Covid-19 trên toàn tỉnh. 

2. Kết quả hoạt động của Ban Chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ qua 

2.1. Hoạt động của Ban Chấp hành 

a) Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022 và Quy 

chế hoạt động của Ban Chấp hành Chi đoàn; Ban Chấp hành Chi đoàn đã đẩy 

mạnh tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan và đoàn cấp trên để đề ra 

phương hướng, biện pháp sát, đúng triển khai, thực hiện hiệu quả công tác Đoàn 
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và phong trào thanh niên trong đơn vị.  

b) Việc triển khai các nội dung hoạt động của Chi đoàn luôn bám sát chủ 

trương của Đoàn cấp trên và Đảng ủy cơ quan, phù hợp với nhiệm vụ chuyên 

môn. Phát huy được thế mạnh, sức sáng tạo của mỗi đoàn viên trong từng hoạt 

động như: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư 

tưởng, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chủ trương chính sách và pháp luật của 

Nhà nước, làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong hoạt động Bầu cử 

Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026, nhiệm vụ của cơ quan. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên chi đoàn được triển khai nghiêm túc, 

hiệu quả; triển khai phong trào xây dựng cơ quan Xanh - Sạch - Đẹp, công sở 

văn minh; tập trung đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt (như một số cuộc họp 

chi đoàn bằng hình thức online, tổ chức các cuộc thi trực tuyến như “góc làm 

việc của tôi”); giúp đoàn viên nâng cao kiến thức trong hoạt động chuyên môn; 

phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, tích 

cực tham gia hiến máu tình nguyện, hoạt động kêu gọi ủng hộ các cháu, đoàn 

viên thanh niên hoàn cảnh khó khăn; các cuộc thi trực tuyến về tìm hiều về Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc thi tìm hiểu 90 

năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, 90 năm truyền thống vẻ 

vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… 

2.2. Hoạt động của Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn 

a) Về công tác chỉ đạo 

- Kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo về công tác thanh niên của 

đơn vị; thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với Đảng uỷ cơ quan và Đoàn 

khối các cơ quan tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của chi đoàn. 

- Đã quan tâm, chỉ đạo thường xuyên công tác giáo dục, định hướng tư 

tưởng, chính trị, rèn luyện tác phong, lề lối làm việc của đoàn viên chi đoàn; chỉ 

đạo tốt việc duy trì nề nếp, sinh hoạt, tổng kết, đánh giá các mặt công tác Đoàn 

và phong trào thanh niên trong đơn vị. 

b) Về điều hành 

- Hoạt động Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn trong nhiệm kỳ qua luôn đảm 

bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phân 

công, phân nhiệm rõ ràng. 

- Từ sự đoàn kết, đồng thuận và nỗ lực, cố gắng của tập thể, cá nhân các 

đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành và đoàn viên, trong nhiệm kỳ năm qua, công 

tác Đoàn chi đoàn Sở Tư pháp đã gặt hái được các kết quả, thành tích nổi bật, 

được Đoàn khối các cơ quan tỉnh khen, thưởng đơn vị có thành tích xuất sắc 

trong Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên; được Đảng ủy, lãnh đạo cơ 

quan ghi nhận, biểu dương. 
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3. Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của các đồng chí Ủy viên 

Ban Chấp hành 

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp có lập trường, 

tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng; nắm vững và chấp hành nghiêm các chủ 

trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, giản dị, gần gũi với đoàn 

viên thanh niên và quần chúng nhân dân; thực hiện tốt học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cá nhân ủy viên Ban Chấp hành 

luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, mọi 

cuộc vận động; chấp hành sự lãnh đạo, phân công của tổ chức, sẵn sàng đảm 

nhận những việc mới, việc khó, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, 

bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

4. Những khuyết điểm, hạn chế 

a) Công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt tư tưởng, đạo đức lối sống, 

định hướng trong thanh niên tuy đã được BCH quan tâm nhưng còn thiếu chiều 

sâu, chưa thực sự nhạy bén để kịp thời định hướng, giáo dục, do vậy đã để xảy 

ra một số tình trạng như đoàn viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia 

đình. 

b) Việc chỉ đạo để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn tuy đã được 

nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Một số chương trình, nội dung 

hoạt động do BCH đề ra còn thiếu hấp dẫn, mới chỉ thu hút một bộ phận đoàn 

viên tích cực, dễ tập trung tham gia.  

c) Việc truyền cảm hứng, lôi cuốn các đoàn viên tích cực tham gia vào 

công tác đoàn chưa thực sự hiệu quả. Một số đoàn viên chưa nâng cao ý thức, 

trách nhiệm, tinh thần tự giác trong việc xây dựng chi đoàn.  

d) Việc đốc thúc, hướng dẫn đoàn viên học tập, rèn luyện có lúc, có khi 

còn chưa sâu sát. Có một bộ phận đoàn viên chưa chịu khó nâng cao kỹ năng, 

nghiệp vụ, chất lượng tham mưu một số nội dung chỉ đạo cơ sở nhiều lúc chưa 

đáp ứng yêu cầu.  

đ) Vai trò của BCH trong việc triển khai, tổng kết thi đua, rút kinh 

nghiệm, tuyên dương động viên sau các hoạt động lớn chưa được tiến hành kịp thời. 

5. Một số bài học kinh nghiệm 

a) Cần phát huy tối đa năng lực, sở trường của từng đồng chí ủy viên Ban 

Chấp hành; tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân 

phụ trách; bám sát vào chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành để 

chủ động hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.  

b) Tranh thủ sự lãnh đạo, định hướng của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan, sự 

chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh để triển khai, chỉ đạo, 
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tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào, hoạt động của chi đoàn. 

c) Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành chi đoàn theo 

hướng cụ thể, rõ việc và bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 

Thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá; có chế độ động viên, khen thưởng kịp thời 

và nghiêm túc trong phê bình, kỷ luật.  

d) Tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong việc nâng cao chất lượng 

sinh hoạt, đặc biệt là các cuộc sinh hoạt chuyên đề; nâng cao hiệu quả việc sinh 

hoạt chi đoàn kiểu mẫu; đẩy mạnh và duy trì thường xuyên các phong trào văn 

hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của chi đoàn. Cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động 

truyền trên mạng xã hội không chỉ nội dung mà cả phương thức tuyên truyền. 

đ) Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng 

của đoàn viên thanh niên trong thời đại mới. Đẩy mạnh việc tuyên truyền 

pháp luật cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, định hướng lý tưởng 

sống để giúp thanh niên tránh xa các tệ nạn xã hội, suy thoái về đạo đức lối 

sống... 

Ban Chấp hành chi đoàn Sở Tư pháp nghiêm túc rút kinh nghiệm về 

những hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo hoạt động công tác 

Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua. Ban Chấp hành chi đoàn 

mong muốn đại biểu Đại hội tiếp tục đóng góp các ý kiến để Ban Chấp hành 

nhiệm kỳ mới rút kinh nghiệm trong việc lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết đề ra. 
 

                                                BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN 


