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               TỈNH ĐOÀN BÌNH ĐỊNH                   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH                            

                                  ***                                                   

                        Số: 06-BC/ĐTN                        Quy Nhơn, ngày 30 tháng 10 năm 2017 

 

BÁO CÁO 
Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên 

khối Doanh nghiệp tỉnh năm 2017 
__________ 

 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối Doanh nghiệp 

tỉnh năm 2017. Trong năm 2017 với chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng tổ 

chức Đoàn”, dưới sự lãnh đạo và quan tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh 

nghiệp tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Đoàn khối đã triển khai thực 

hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả sau: 
 

 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác tuyên truyền giáo dục 

- Thiết thực kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2017) và đón Tết cổ truyền Đinh Dậu năm 2017. Ban Thường vụ 

Đoàn  khối tổ chức hoạt động thăm, tặng quà, khám bệnh phát thuốc miễn phí 

và giao lưu văn nghệ với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Đinh Dậu”. 

Vận động ĐVTN và nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, 

nghiêm túc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, vui xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm và lành mạnh.  

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 27/6/2016 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các chỉ tiêu, hoạt động, việc làm cụ thể gắn với 

các phong trào tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm và các phong 

trào thi đua sản xuất trong đơn vị. 

-  Chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931 - 26/3/2017) ngày 4/3 Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã 

tổ chức các hoạt động giao lưu bóng chuyền nam - nữ giữa các cụm thi đua trong  

khối, gặp mặt truyền thống cán bộ đoàn khối qua các khóa và tuyên dương 10 

gương cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực.  

- Ngoài ra các cơ sở Đoàn trực thuộc trong khối đã tổ chức được 124 hoạt 

động về VHVN, TDTT, tọa đàm nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3 như: 

Đoàn Công ty CP Giày Bình Định, Đoàn Công ty CP Dược - TTB Y tế Bình Định; 

Đoàn Công ty Xăng dầu Bình Định; Chi đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN 

- Chi nhánh Bình Định; Đoàn Công ty CP May Bình Định... thu hút đông đảo 

ĐVTN tham gia. 
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- Các cơ sở Đoàn trong khối đã tổ chức những hoạt động VHVN, TDTT 

chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất 

nước (30/4), 131 năm ngày Quốc tế lao động (1/5) và kỷ niệm 127 năm Ngày sinh 

nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2017) tiêu biểu như: Đoàn Công ty Thủy điện AnKhê - 

KaNak; Đoàn NH TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định; Đoàn 

Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn; Đoàn Công ty Điện Lực Bình Định, Đoàn Công 

ty CP Dược TTB - Y tế Bình Định; Đoàn Khu Kinh tế tỉnh… 

- Ngày 6/1 Ban Thường vụ Đoàn khối phối hợp với Ủy ban Hội LHTN Việt 

Nam khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội năm 

2016, triển khai chương trình công tác năm 2017 và kế hoạch Mừng Đảng mừng 

Xuân 2017. 

- Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công 

tác Đoàn, Hội Quý I; triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2017. Đồng thời cũng tại hội 

nghị BTV Đoàn khối đã mời báo cáo viên truyền đạt 2 chuyên đề về "Học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và chuyên đề về tác hại 

của thuốc lá đối với cộng đồng xã hội để các bạn ĐVTN trong khối nắm bắt thêm. 

- Từ ngày 17/5 - 21/5 Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã 

thành lập đoàn đại biểu tham dự Liên hoan thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác 

các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên năm 2017 tại thành phố Thanh Hóa.   

- Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 

II, nhiệm kỳ 2017 - 2022, hội nghị đã thông qua quy chế làm việc toàn khóa của 

BCH Đoàn Khối, các hoạt động trong chương trình công tác năm của 06 tháng 

cuối năm và phân chia lại các trưởng, phó cụm phụ trách của 05 cụm thi đua trực 

thuộc trong Khối.  

- Trong 02 ngày 12 và 13/8 Ban Thường vụ Đoàn khối thành lập đoàn công 

tác bao gồm các đồng chí trong BCH Đoàn khối khóa VI và các đồng chí Bí thư, 

Phó Bí thư của các cơ sở Đoàn trực thuộc đã tổ chức chuyến hành trình về nguồn 

tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. 

- Ngày 24/9 Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với 

Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh và Thành đoàn Quy Nhơn tổ chức ngày hội “Thanh 

niên với văn hóa giao thông” cho ĐVTN của 03 đơn vị, thu hút hơn 300 ĐVTN 

tham gia. 

 - Tham gia các tổ thẩm định công tác Đảng năm 2016 của Đảng uỷ khối, qua 

đó nắm bắt thêm tình hình hoạt động của các cơ sở Đoàn trực thuộc, đồng thời 

tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị đối với công tác 

thanh niên. 

- Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đến 100% 

cán bộ, ĐVTN trong khối. 

- Tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống cho ĐV, HVTN; tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật Nhà nước về phát triển kinh tế, chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp. 
 

2. Phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo 

vệ tổ quốc và đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp 
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2.1. Phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và 

bảo vệ tổ quốc 

- Ban Thường vụ Đoàn khối đã tổ chức thăm tặng quà, động viên ĐVTN có 

hoàn cảnh khó khăn tại các xã miền núi, vùng sâu vùng xa, khu, cụm công nghiệp 

của tỉnh. Cụ thể: phối hợp với Công ty CP Dược - TTB Y tế Bình Định, Đoàn Bưu 

điện tỉnh và Đoàn Công ty CP May Bình Định tổ chức thăm, tặng 60 suất quà trị 

giá trên 20 triệu đồng cho đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo 

đơn tại xã An Toàn huyện An Lão, phối hợp với Đoàn khối các cơ quan, Đoàn 

thanh niên công an tỉnh và Siêu thị Coop mart Quy Nhơn đã tổ chức chương trình 

“Mừng Đảng, mừng Xuân” năm 2017 với chuỗi hoạt động: bán hàng giảm giá cho 

thanh niên công nhân; làm mới và đổi chứng minh nhân dân; khám bệnh và phát 

thuốc miễn phí cho 100 thanh niên công nhân; và tặng 100 suất quà cho 100 thanh 

niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại khu công nghiệp Phú Tài. 

Tổng kinh phí trên 50 triệu đồng thu hút đông đảo ĐVTN, công nhân tham gia 

mua hàng. Các cơ sở Đoàn, Hội trong khối tổ chức các hoạt động mừng Đảng, 

mừng Xuân với tổng giá trị trên 01 tỷ đồng tại các địa phương trong tỉnh như: 

Đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN - Chi nhánh Bình Định, Đoàn Công ty 

Thủy điện AnKhê - KaNak, Đoàn Công ty CP May Bình Định, Chi Đoàn Cty 

TNHH Xổ số - Kiến thiết Bình Định, Đoàn Công ty Điện lực Bình Định, Chi đoàn 

NH TMCP Ngoại thương VN - CN Bình Định… 

- Ngày 18/1 Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với Đoàn Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bình Định; Đoàn Công ty Thủy 

điện AnKhê - KaNak tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2017 tại xã 

Nhơn An, thị xã An Nhơn; xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước dưới sự hỗ trợ của 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Đông Đô và Công ty 

Thủy điện AnKhê - KaNak. Tại chương trình đã trao tặng 100 suất quà (mỗi suất 

500.000đ) cho 100 bà con nhân tại xã Nhơn An, thị xã An Nhơn và thăm, tặng 50 

suất quà (mỗi suất 300.000đ) cho 50 bà con nhân dân tại xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước. Tổng trị giá chương trình gần 70 triệu đồng. 
 

- Ngày 10/2 BTV Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Thị đoàn An Nhơn 

tổ chức chương trình Xuân tình nguyện năm 2017 với các nội dung: Phát động ra 

quân Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trồng 50 cây xanh tại khuôn viên 

trường THCS Đập Đá và khu di tích lịch sử vụ thảm sát Kim Tài tại xã Nhơn 

Phong, thị xã An Nhơn; tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà nhân ái (45 triệu đồng) 

và tặng 01 chiếc xe đạp (1 triệu đồng) cho em Đặng Thị Hương Giang học sinh 

lớp 6 trường THCS Đập Đá; đồng thời tặng 100 đầu sách và 100 cuốn vở cho nhà 

trường dưới sự tài trợ của Ngân hàng BIDV chi nhánh Phú Tài và Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Quy Nhơn tổng trị giá chương trình gần 60 triệu đồng. Đây là hoạt 

động thiết thực thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trong khối. 

Các suất quà là nguồn động viên cổ vũ tinh thần cho các em học sinh tiếp tục đến 

trường chăm ngoan, học giỏi. 

- Ngày 25/2 Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã tham gia lễ 

phát động ra quân Tháng thanh niên năm 2017 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát 

động tại huyện Tây Sơn và đã xây dựng Kế hoạch triển khai đến 100% các cơ sở 
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Đoàn trực thuộc trong khối và các đơn vị trong Khối đã đồng loạt tổ chức thực 

hiện các công trình, phần việc thanh niên, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ 

nhật xanh” cụ thể như: Chi đoàn Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn đã trồng 

và chăm sóc rừng tại núi Bà hỏa đem cảnh quan cho thành phố và đem lại nguồn 

kinh phí cho hoạt động đoàn của đơn vị; Đoàn Công ty Thủy điện AnKhê - KaNak 

đã tổ chức cho ĐVTN dọn dẹp vệ sinh phát quang bụi rặm tại Nhà máy AnKhê; 

Chi đoàn Công ty CP XNK Lam Sơn thực hiện dọn dẹp vệ sinh, xử lý nguồn nước 

thải đem lại không khí trong lành cho đơn vị, Đoàn Công ty Điện Lực Bình Định 

thực hiện phần việc thanh niên trồng cây xanh và hoa tại khuôn viên của công ty,... 

Ngày 22/2 Ban Thường vụ Đoàn Khối phối hợp với Đoàn Công ty Điện lực Bình 

Định đã khánh thành và trao nhà nhân ái trị giá 45 triệu đồng cho em Nguyễn Thị 

Thu Thảo học sinh lớp 9 tại thôn Vĩnh Đức, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân. 

- Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công đại hội đoàn các cấp, tiến 

tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI, 

nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ngày 5/4 Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh 

phối hợp với Ngân hàng BIDV Chi nhánh Phú Tài và ĐVTN của Công ty Điện 

Lực Bình Định đã thực hiện công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" năm 

2017 tại xã Mỹ Hòa, phường Đập Đá với 1.000m dây điện và 27 bóng đèn tiết 

kiệm điện trị giá công trình trên 20 triệu đồng. Đồng thời cũng đã khánh thành và 

trao nhà nhân ái cho bà Đặng Thị Bán thuộc diện khó khăn của địa phương tại khu 

vực Bằng Châu, phường Đập Đá trị giá ngôi nhà là 45 triệu đồng. 

- Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải 

phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất Nước (30/4/1975 - 30/4/2017); 131 

năm ngày quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2017) Ban Thường vụ Đoàn Khối đã 

phối hợp với các cơ sở Đoàn trong Khối tổ chức Chương trình Đồng hành cùng 

thanh niên công nhân năm 2017 và đã trao tặng 30 suất quà cho 30 thanh niên 

công nhân có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất trị giá 300.000đ/suất, và đồng thời Ban 

Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã vận động các cơ sở Đoàn trong khối 

đã tặng 06 chiếc xe đạp cho 06 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi là con em 

của thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại khu công 

nghiệp Phú Tài. Tổng giá trị chương trình là trên 15 triệu đồng. 
 

 

- Hưởng ứng Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2017 

do Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức, ngày 1/7 Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh 

nghiệp tỉnh đã phối hợp với Viễn Thông Bình Định tổ chức ra quân Chương trình 

“Kỳ nghỉ hồng” năm 2017. Tại chương trình, Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh 

nghiệp tỉnh đã tặng 50 suất quà (300.000đ/suất) cho 50 gia đình chính sách; khám 

bệnh phát thuốc miễn phí cho 50 gia đình chính sách; tặng 01 tủ sách thanh niên 

với 100 đầu sách cho nhà văn hóa cộng đồng; và thực hiện công trình thanh niên 

xây dựng 20 “hố bi xử lý rác thải”. Đồng thời vào buổi sáng cùng ngày Ban 

Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà 

nhân ái trị giá 40 triệu đồng (do đơn vị VNPT Bình Định tài trợ) cho bạn Lý Thị 

Thu Thảo sinh sống tại thôn Liêm Thuận, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước là 

thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại một Doanh nghiệp 

trực thuộc trong Khối. Tổng giá trị chương trình là 70 triệu đồng. 
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- Trong dịp tiếp sức mùa thi năm 2017 Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh 

nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trong khối tổ chức cho các con em thí sinh ở 

trong tỉnh về dự thi như: Đoàn Công ty CP Dược - TTB Y tế Bình Định đã hỗ trợ 

dù và nước uống tại các điểm thi trong địa bàn TP. Quy Nhơn; Đoàn HTX vận tải 

Bình Minh đã tổ chức các tuyến xe buýt giảm giá với tổng cộng là 2.500 lượt xe 

đưa đón các thí sinh và người nhà; Đoàn Ngân hàng NN và PTNT tỉnh đã hỗ trợ 

chỗ ở miễn phí cho 200 lượt thí sinh và người nhà; hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho 100 

lượt thí sinh và người nhà của Đoàn Cty Thủy điện AnKhê - KaNak... 
 

- Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương Binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), 

ngày 26/7 Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các đơn vị 

cum thi đua Khối trực thuộc Tỉnh đoàn đã tổ chức thăm, tặng 14 suất quà (mỗi 

suất trị giá 500.000đ) cho 14 cụ và 01 xe lăng cho 01 cụ đang được chăm sóc 

thường xuyên tại Trung tâm chăm sóc người có công của tỉnh; đồng thời tặng 03 

cây quạt đứng, 01 máy quạt nước cho Trung tâm. Tổ chức tư vấn và khám bệnh 

phát thuốc cho các cụ; dọn vệ sinh quanh khuôn viên và chuẩn bị bữa cơm trưa cho 

các cụ. Tổng giá trị chương trình trên 30 triệu đồng. Đồng thời các cơ sở Đoàn 

trong Khối đã tổ chức thăm tặng quà cho 17 mẹ Việt Nam anh hùng do các cơ sơ 

Đoàn nhận phụng dưỡng, và tặng 250 suất quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó 

khăn trong địa bàn tỉnh,...  

- Nằm trong chuỗi các hoạt động của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 

năm 2017. Sáng ngày 10/08/2017, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với 

Công ty CP Vật tư KTNN Bình Định đã tổ chức Chương trình “Tiếp sức đến 

trường” năm 2017 tại xã Ân Tín, huyện Hoài Ân tại chương trình Đoàn Khối đã 

tặng 80 suất quà (mỗi suất 200 ngàn đồng) bao gồm cặp và vở cho 80 em học 

sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã và đồng thời đã tổ chức các hoạt động vui chơi 

cho các em. 
 

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Quốc Khánh 

Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017); chào mừng Đại hội đại 

biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ 13, nhiệm kỳ 2017 - 2022; 

và hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường ngày 5/9 năm học 2017 - 2018, 

nhằm giúp đỡ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con em thanh niên 

công nhân chuẩn bị bước vào năm học mới; Ban Thường vụ Đoàn Khối cùng với Hội 

LHTN VN Khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Định; Ngân hàng 

Vietcombank - Chi nhánh Bình Định, Viễn Thông Bình Định và Nhà sách Fahasa Quy 

Nhơn đã tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng con em thanh niên công nhân” và 

khánh thành nhà nhân ái năm 2017. Chương trình đã tặng 50 suất quà (250 ngàn 

đồng/suất) cho 50 em học sinh là con em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó 

khăn; tặng 5 chiếc xe đạp (1,5 triệu đồng/chiếc) cho 5 em học sinh vượt khó học 

giỏi; tặng 50 mũ bảo hiểm cho thanh niên công nhân và tổ chức cho các em học 

sinh tham gia chơi tô tượng và tranh cát. Tổng giá trị của các hoạt động trên là hơn 

30 triệu đồng. 
 

- Trong chiến dịch thanh niên xung kích mùa bão, lũ 2017 Ban Thường vụ 

Đoàn khối, Hội LHTN Việt Nam Khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với của Đoàn 

Ngân hàng BIDV - chi nhánh Phú Tài và Chi đoàn Công ty TNHH Xổ số - Kiến 
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thiết Bình Định đã tổ chức thăm, tặng 50 suất quà (mỗi suất 300.000đ bao gồm mì 

tôm, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt và 100.000đ tiền mặt) cho 50 bà con nhân dân tại 

vùng lũ khu vực Long Quang, phường Nhơn, thị xã An Nhơn. Ngoài ra Ban 

Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo đến các cơ sở Đoàn trong Khối ra quân các đội 

thanh niên xung kích tại đơn vị tổ chức dọn dẹp vệ sinh khuôn viên của đơn vị sau 

đợt bão số 12 vừa qua. 
 

- Trong năm 2017 Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh và Đoàn 

Công ty CP Dược - TTB Y tế Bình Định đã tổ chức HMNĐ 03 đợt thu hút gần 600 

ĐVTN trong Khối tham gia, kết quả thu được 347 đơn vị máu. 
 

- Chi đoàn Công ty CP Sản xuất - TM - DV Hưng Phát và Đoàn Khu Kinh tế 

tỉnh đã tổ chức chương trình “Kỳ nghỉ hồng”, tại chương trình đã thăm và tặng quà 

100 suất quà (mỗi suất 200 ngàn đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn chuẩn bị bước vào năm học mới tại xã An Toàn, huyện An Lão và 02 xã đảo 

Nhơn Hội, Nhơn Hải của thành phố Quy Nhơn; đồng thời tổ chức dọn vệ sinh, 

phát quang bụi rặm để đem lại cảnh quan thoáng mát cho bà con nhân dân. 
 

- Trong năm 2017 Đoàn Công ty CP Dược - TTB Y tế Bình Định đã phối 

hợp với các bệnh viện: BVĐK tỉnh Bình Định, TTYT thành phố Quy Nhơn, BV 

Tâm thần, BV lao tổ chức chương trình “Bếp cháo yêu thương 2017” hàng tháng, 

tính đến nay đơn vi đã cấp phát hơn 2.000 suất cháo cho bệnh nhân và người nhà 

bệnh nhân tại các bệnh viện. 

- Có 51 cơ sở đoàn trong khối đã tổ chức các "Ngày thứ bảy tình nguyện" và 

ngày "Chủ nhật xanh". Dọn dẹp vệ sinh và cảnh quan tại đơn vị công tác, xí 

nghiệp, nơi sản xuất; chăm sóc 32 hecta rừng cảnh quan môi trường Thành phố 

Quy Nhơn và rừng ngập mặn do Chi đoàn Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 

đảm nhận; Đoàn Công ty CP Dược - TTB Y tế Bình Định đã tổ chức ra quân dọn 

vệ sinh bãi biển Quy nhơn với chiều dài 3km; Đoàn Công ty CP Giày Bình Định 

đã đảm nhận thực hiện công trình thanh niên “Nhà để xe thanh niên”; Chi đoàn 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Phú Tài đã phối hợp với 

đoàn phường Ghềnh Ráng ra quân dọn vệ sinh đoạn đường trước khu du lịch Hàn 

Mạc Tử...  

- Phong trào “Thanh niên tình nguyện” được duy trì thường xuyên tại các cơ 

sở Đoàn trong khối, đặc biệt trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; chăm sóc 

các Mẹ Việt Nam anh hùng; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, trẻ em mồ côi 

không nơi nương tựa, nổi bật như Đoàn NH TMCP Đầu tư và PT VN - Chi nhánh 

Phú Tài, Đoàn Công ty Thủy điện AnKhê - KaNak; Đoàn Công ty Điện lực Bình 

Định, Chi đoàn NH TMCP Ngoại thương VN - chi nhánh Bình Định, Đoàn Ngân 

hàng NN và PTNT tỉnh, Chi đoàn Công ty TNHH Xổ số - Kiến thiết Bình Định, 

Chi đoàn NH TMCP Đầu tư và PT VN - Chi nhánh Tây Sơn... Trong năm 2017 

các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc trong khối tổ chức thăm, tặng gần 500 suất quà trị 

giá trên 130 triệu đồng. 
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 2.2. Phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp 

- Ban chấp hành các cơ sở Đoàn vận động ĐVTN tham gia học tập, nâng 

cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

- Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới 

vào quá trình sản xuất kinh doanh luôn được các cấp bộ Đoàn trong khối quan tâm, 

bên cạnh đó các cơ sở Đoàn có nhiều hình thức hỗ trợ ĐVTN nghiên cứu khoa 

học, thực hiện các đề tài sáng kiến; đăng ký làm tăng ca, tăng giờ nhằm thực hiện 

đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

- Vừa qua Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức tuyên 

dương 10 gương mặt cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh 

vực trong dịp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017). 

- Các cơ sở đoàn trong khối đã duy trì và nhân rộng mô hình văn hóa ứng 

xử, giao tiếp, thực hiện bộ quy chuẩn văn hóa doanh nghiệp, rèn luyện kỹ năng 

giao tiếp, kỹ năng ứng xử văn hóa, kỹ năng hoạt động xã hội, kỹ năng làm việc 

nhóm, làm việc tập thể, điển hình như: Đoàn Công ty Thủy điện AnKhê - KaNak 

hàng năm tổ chức hội thi “Thanh niên với văn hóa Doanh nghiệp”; Chi đoàn Ngân 

hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Bình Định tổ chức cuộc thi 

ĐVTN với văn hóa Vietcombank;… đây cũng là sân chơi bổ ích giúp cho ĐVTN 

tại đơn vị hiểu biết thêm về hình thức ứng xử trong Doanh nghiệp.  
 

3. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; 

tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân 
 

3.1. Công tác xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh 

- Chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức như: đổi mới nội dung, hình 

thức sinh hoạt, triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên năm 2017 đến đoàn 

viên, làm tốt công tác đoàn phí, đoàn vụ, quản lý đoàn viên, phát triển đoàn viên 

mới, trưởng thành đoàn viên lớn tuổi. Kết quả: kết nạp 25 đoàn viên mới, làm lễ 

trưởng thành cho 54 đoàn viên lớn tuổi và 21 đoàn viên chuyển sinh hoạt đoàn vì 

các đơn vị ký hợp đồng thời vụ. 

- Hướng dẫn các cơ sở Đoàn lập danh sách các đồng chí có nhiều đóng góp cho tổ 

chức Đoàn, Hội, để đề nghị Trung ương Đoàn xét tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ.  

- Ban Chấp hành Đoàn Khối đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội đại biểu 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 

vào 02 ngày 9 - 10/6/2017.  

- Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với Đoàn Khối 

các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội năm 

2017 cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt của các cơ sở đoàn của 02 đơn vị thu 

hút gần 300 ĐVTN tham gia. Đồng thời trong năm đã chọn cử 04 đồng chí cán bộ 

đoàn tham gia lớp tập huấn cán bộ Đoàn, Hội năm 2017 từ ngày 12 - 14/10/2017 
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do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức và chọn cử 01 đồng chí cán bộ 

đoàn chuyên trách tham gia lớp tập huấn do Trung ương Đoàn tổ chức từ ngày 18 - 

20/10/2017. 

- Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ sở 

Đoàn trong Khối tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ đúng theo thời gian đã quy định. 

- Trong năm 2017 Ban Thường vụ Đoàn khối phối hợp với Đoàn Khu 

kinh tế tỉnh đã tiến hành khảo sát và thành lập được 03 tổ chức Đoàn ngoài 

khu vực nhà nước trong đó 01 Chi đoàn trực thuộc Đoàn khối (Chi đoàn 

Công ty TNHH Bê tông Mêkông Bình Định) và 02 Chi đoàn thuộc Đoàn Khu 

Kinh tế tỉnh (Chi đoàn Công ty TNHH De Heus và Chi đoàn Công ty CP TM 

Phân bón Nam Dương). Đồng thời đã nâng cấp 01 Chi đoàn cơ sở thành Đoàn 

cơ sở trực thuộc Đoàn Khối (Đoàn Công ty CP Vật tư KTNN Bình Định).  

* Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn: 
 

- Trong năm Ban Thường vụ Đoàn khối đã triển khai kế hoạch củng cố, nâng cao 

chất lượng các tổ chức cơ sở Đoàn, Hội tại 35 cơ sở đoàn trực thuộc trong khối. Kết quả: 

hầu hết đều triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Đoàn; các hoạt động phong 

trào, VHVN, TDTT với các đơn vị kết nghĩa được duy trì tổ chức thường xuyên, tham gia 

đầy đủ các hoạt động do Đoàn khối tổ chức. Tuy nhiên vẫn còn thiếu sót một số nội dung 

như: về công tác đoàn vụ, sổ sách, quản lý đoàn viên chưa được đầy đủ lắm (đa số các đơn 

vị không có thời gian để cập nhật thông tin trên phần mềm vì công việc chuyên môn nhiều, 

nên chủ yếu quản lý đoàn viên trên Excel); qua việc kiểm tra thì Ban Thường vụ Đoàn 

khối đã hướng dẫn cho các cơ sở Đoàn về mặt công tác đoàn vụ, các loại hồ sơ sổ sách 

theo quy định, cách thức nội dung văn bản, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, phổ 

biến những mô hình, kinh nghiệm hoạt động hiệu quả trong hoạt động Đoàn, Hội 

để từ đó cơ sở được nắm bắt thêm, hoàn thiện các nội dung còn thiếu sót một cách đầy đủ 

hơn để công tác đoàn của các đơn vị nói riêng và cả khối nói chung ngày càng phát triển 

hơn. 
 

3.2. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền 

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 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, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” và Chỉ thị số 

12-CT/TU, ngày 07/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường công tác xây 

dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực ngoài 

nhà nước, Ban Thường vụ Đoàn khối đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy khối Kế 

hoạch về việc đẩy mạnh, thành lập các tổ chức đoàn thể ở các doanh nghiệp có đủ điều 

kiện, vừa củng cố chất lượng các tổ chức Đoàn hiện có.  

- Tuyên truyền về Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh cho ĐVTN, qua đó củng 

cố niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ 

quốc. Triển khai nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đến 100% các cơ sở 

Đoàn trực thuộc trong khối. 

 - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng 

viên Đảng cộng sản Việt Nam”, làm tốt công tác bồi dưỡng, kết quả trong năm 
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2017 (chốt đến ngày 31/10/2017) đã giới thiệu được 131 đoàn viên ưu tú cho Đảng 

xem xét kết nạp, và có 113 đồng chí được kết nạp Đảng trên 179 đảng viên trong 

toàn Đảng bộ (đạt 63,1% đảng viên mới kết nạp trên toàn Đảng bộ).  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Mặt đạt được 

- Ban Thường vụ Đoàn khối và các cơ sở Đoàn trực thuộc trong khối có 

nhiều cố gắng cùng với sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Thường vụ 

Đảng ủy khối, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các Chi, Đảng bộ cơ sở, sự phối hợp của 

các cấp chính quyền, các đoàn thể trong khối và sự hưởng ứng nhiệt tình của cán 

bộ, ĐVTN trong khối nên các chương trình, kế hoạch đề ra trong năm 2017 đã 

triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nhất định. 

- Nhìn chung, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp 

tỉnh trong năm 2017 có sự phát triển tích cực, các chương trình hoạt động lớn được 

các cấp bộ Đoàn hưởng ứng mạnh mẽ, nhiều hoạt động đã thu hút đông đảo ĐVTN 

tham gia, các hoạt động của Đoàn đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị, 

đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu của các cấp bộ Đoàn. Hoạt 

động Mừng Đảng - Mừng Xuân, Tháng Thanh niên, kỷ niệm 86 năm ngày thành 

lập Đoàn, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, chương trình Kỳ nghỉ hồng, chiến 

dịch Thanh niên xung kích mùa bão, lũ;... có nhiều hoạt động thiết thực gắn liền 

với công tác giáo dục truyền thống, an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn 

mới, hành động vì môi trường. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng 

cường, luôn bám sát vào sự chỉ đạo của cấp ủy; việc đăng ký thực hiện làm theo lời 

Bác có sự chuyển biến tích cực, có nhiều hoạt động hưởng ứng và làm theo hiệu 

quả; các phong trào xung kích và đồng hành được triển khai rộng rãi, các đội thanh 

niên tình nguyện phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng 

đồng, tham gia xây dựng nông thôn mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội ở địa phương, giải quyết những vấn đề bức xúc của thanh niên công nhân và 

được cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị đánh giá cao; các hoạt động chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm lo cho thiếu niên 

nhi đồng được tổ chức có hiệu quả, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội. Các 

công trình thanh niên đã thể hiện được vai trò của tổ chức Đoàn đồng hành với 

thanh niên, tính xung kích của Đoàn được khẳng định trong từng hoạt động. Công 

tác xây dựng Đoàn được chú trọng đúng mức; công tác tham gia xây dựng Đảng, 

xây dựng chính quyền được tăng cường và ngày càng có chất lượng hơn. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Một số doanh nghiệp tiến tới cổ phần hóa nên ảnh hưởng đến chất lượng phong 

trào hoạt động Đoàn tại đơn vị.  

- Tính chủ động đề ra các hoạt động của một số cơ sở Đoàn chưa cao, công tác 

thông tin, báo cáo của cơ sở cho Đoàn khối còn chậm; một số đơn vị chưa bám sát với kế 

hoạch chỉ đạo của Đoàn khối. 

- Một số đơn vị chưa thật sự mạnh dạn trong việc tham mưu, đề xuất với cấp 

ủy, lãnh đạo đơn vị để tổ chức các hoạt động phong trào.  
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- Công tác phát triển Đoàn viên, Hội viên còn thấp. 

 3. Nguyên nhân  

- Công tác nắm bắt và định hướng tình hình dư luận, diễn biến tư tưởng của 

ĐVTN nhất là thanh niên công nhân chưa kịp thời.  

- Đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở đang trong quá trình giao thời giữa các đồng chí 

cán bộ đoàn lớn tuổi và các đồng chí trẻ tuổi hoặc do công việc chuyên môn nhiều 

nên thời gian đầu tư cho hoạt động phong trào Đoàn, Hội còn hạn chế, một số 

ĐVTN chưa nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào Đoàn của đơn vị nói 

riêng và của Đoàn khối nói chung. Một số đơn vị chưa thật sự mạnh dạn trong việc 

tham mưu, đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị để tổ chức các hoạt động phong 

trào. 

- Do tình hình kinh tế của một số doanh nghiệp còn khó khăn, hàng hóa sản 

xuất ít dẫn đến nguồn lao động tại doanh nghiệp biến động rất lớn, tình trạng thanh 

niên công nhân thất nghiệp, không có việc làm ổn định do ký hợp đồng thời vụ xảy 

ra phổ biến ở nhiều Công ty.  

- Một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quan tâm kịp thời, đúng mức đối 

với công tác Đoàn và phong trào thanh niên, chưa tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn 

viên thanh niên thực hiện nhiệm vụ nên chưa phát huy vai trò, tính năng động của 

lực lượng trẻ trong đơn vị. 

- Kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động Đoàn của một số cơ sở Đoàn 

chưa đáp ứng được nhu cầu, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng phong trào của 

Đoàn tại đơn vị.  

 4. Đề xuất, kiến nghị 
 

- Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các sở ngành liên quan cần 

có chủ trương, chính sách hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên công nhân có thu nhập 

thấp về chỗ ăn, ở cũng như tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho TN công nhân tại các 

khu, cụm công nghiệp. 
 

 - Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo các Chi, 

Đảng bộ trực thuộc cần quan tâm hơn nữa trong công tác kết nạp Đảng trong đoàn 

viên nhất là những cán bộ Đoàn chủ chốt của các đơn vị, hỗ trợ tạo điều kiện cho 

các cơ sở Đoàn trong việc tổ chức và tham gia các hoạt động phong trào; đồng thời 

quan tâm, chỉ đạo nhiều hơn nữa đến công tác Đoàn trong những thời gian tới.  
 

- Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo các Chi, 

Đảng bộ trực thuộc cần quan tâm hơn nữa tới việc học tập lý luận chính trị cho cán 

bộ đoàn, ĐVTN trong khối (sơ cấp và trung cấp). 
 

 

 

Trên đây là kết quả công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên khối 

Doanh nghiệp tỉnh Bình Định năm 2017, kính báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy 

khối Doanh nghiệp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn biết, theo dõi chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:                                                  TM. BAN THƯỜNG VỤ 

- BTV Đảng ủy khối (b/c);               PHÓ BÍ THƯ 
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- BTV Tỉnh đoàn (b/c);                                                                                     

- Đ/c Trương Thị Hải Yến -                                                                 

  Phó Bí thư ĐUK (b/c);                                                                             

- Các đ/c UV BCH, UV UBKT;                                                                        

- Các cơ sở Đoàn TT; 

- Lưu VP.                                                               

                                                                                                                  Bùi Lê Khánh         


