
ĐOÀN TNCS HÒ CHÍ M INHBCH ĐOÀN TỈNH HƯNG YÊN
* * *

Số: éT -HD/TĐTN-VP Hưng Yên, ngày/Iịtháng 6 năm 2022

H Ư Ớ N G  D Ẫ N
Thảo luận và tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI tại Đại hội Đoàn cấp huyện

Căn cứ Hướng dẫn số 77-HD/TWDTN- VP, ngày 23/3/2022 của Ban Bí thư 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Thảo luận, góp ỷ  xây d\mg dự thảo 
các văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII tại đại hội Đoàn cấp 
huyệrí\ Ke hoạch số 328-KH/TĐTN-TCKT ngày 30 tháng 10 năm 2021 của 
Ban Chấp hành Tỉnh đoàn “V/v tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các câp 
tỉnh Himg Yên, nhiệm kỳ 2022-2027\  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hướng dẫn việc 
thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI tại đại hội Đoàn cấp huyện, cụ thể như sau:

I. HỈNH THỨC TỔ CHỨC GÓP Ý
1. Lấy ý kiến thông qua thảo luận tập thể tại sinh hoạt chi đoàn, hội thảo, 

tọa đàm, diễn đàn trước Đại hội. Đối tượng lấy ý kiến có thể là: Cán bộ Đoàn, 
lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các nhà khoa học, quản lý, các đồng chí lão thành 
cách mạng; các đồng chí cựu cán bộ Đoàn và chuyên gia trên một số lĩnh vực; 
phóng viên các cơ quan báo chí; đoàn viên thanh niên.

2. Tổ chức cho đại biểu Đại hội thảo luận trong chương trình Đại hội 
Đoàn cấp huyện.

3. Ban Chấp hành Đoàn huyện trong nhiệm kỳ Đại hội có trách nhiệm tổng 
hợp ý kiến tại đại hội, sinh hoạt chi đoàn, diễn đàn, hội thảo trước Đại hội gửi 
Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch Đại hội tổng họp cùng với ý kiến các đại 
biểu phát biểu tại Đại hội thành báo cáo tổng họp ý kiến về Báo cáo chính trị Đại 
hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI.

II. MỘT SÓ NỘI DUNG LẤY Ý KIÉN
1. về bố cục của báo cáo: Nghiên cứu đề xuất bố cục báo cáo để làm nối 

bật những nội dung quan trọng của báo cáo.
2. về tiêu đề của báo cáo: Nghiên cứu tiêu đề đã nêu trong dự thảo hoặc 

đề xuất chỉnh sửa, bổ sung, lựa chọn tiêu đề mới.

3. về đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn 
toàn tỉnh lần thứ XV

- Kết cấu các phần đã phù họp, chặt chẽ và cân đối chưa? cần  điều chỉnh 
gì không? Nếu điều chỉnh thì điều chỉnh như thế nào? Đe xuất cụ thể?
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- Nhận định những thuận lợi, khó khăn tác động đến công tác Đoàn và 
phong tào TTN giai đoạn 2022-2027 đã đầy đủ, chính xác và toàn diện chưa? 
Cần bổ sung, điều chỉnh hoặc lược bỏ những yếu tố nào?

- Những nhận định, đánh giá trong từng mặt công tác Đoàn và phong trào 
thanh thiếu nhi: Công tác giáo dục; 3 phong trào: Thanh niên tình neuyện, Tuổi 
trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; 03 chương trình: Đồng hành với 
thanh niên trong học tập, Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, 
Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng 
cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí 
Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; công tác xây dựng Đoàn, mở 
rộng đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 
công tác quốc tế thanh niên; kết quả thực hiện các chỉ tiêu Đại hội XV đề ra đã 
chính xác toàn diện chưa? Có phù họp không? cần  bổ sung, điều chỉnh những 
nhận định, tổng kết nào? Nếu điều chỉnh và bổ sung thì điều chỉnh, bổ sung 
những gì? Cụ thể như thế nào?

- Phần đánh giá về những nhận định, đánh giá tổng quát công tác đoàn và 
phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua, những hạn chế, yếu kém; nguyên nhân 
khách quan, chủ quan; bài học kinh nghiệm về công tác tham mưu, phối hợp, chỉ 
đạo của Đoàn về công tác tuyên truyền, giáo dục, triến khai các phong trào 
thanh niên và công tác xây dựng Đoàn đã chính xác toàn diện, phù hợp với Nghị 
quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV chưa? cần bổ sung, chỉnh sửa, thay thế 
những nội dung gì?

4. về dự báo bối cảnh tình hình tác động đến công tác đoàn và phong 
trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 - 2027, khẩu hiệu hành động của Đại hội

- Nhận định, dự báo bối cảnh tình hình tác động đến công tác Đoàn và 
phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn 2022 - 2027 đã đầy đủ, chính xác và 
toàn diện chưa? cần  bổ sung, điều chỉnh hoặc lược bỏ những nhận định nào?

- Nhận định về những vấn đề đặt ra với thanh niên hiện nay đã phù họp 
chưa? Cần chỉnh sửa, bổ sung, lược bỏ những nhận định nào?

- Mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 
nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã phù họp chưa? Có cần điều chỉnh gì không?

- Khẩu hiệu hành động đã phù họp, ngắn gọn, có tính hiệu triệu, cổ vũ 
thanh niên trong giai đoạn mới chưa? Đề xuất chỉnh sửa, bổ sung hoặc lựa chọn 
khẩu hiệu hành động mới? Có thể đề xuất chỉnh sửa, bổ sung, lựa chọn khẩu 
hiệu hành động mới.

5. Các nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu 
nhi giai đoạn 2022 - 2027
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5.1. về các giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục 
của Đoàn: Các giải pháp đề ra đã chính xác, toàn diện và phù họp với đặc điểm, 
tình hình, nhu cầu của thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 
giai đoạn tới chưa? Đe xuất chỉnh sửa hoặc đưa ra các giải pháp mới, cụ thể, 
phù hợp, thiết thực để thực hiện tốt các nội dung trên trong công tác giáo dục?

5.2. Triển khai các phong trào và chương trình của Đoàn

Trong nhiệm kỳ mới, Trung ưong tiếp tục triển khai 3 phong trào và 3 
chưcmg trình để thể hiện tính hành động, phát huy thanh niên trong tham gia 
phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc và chăm lo, hỗ trợ, đồng hành với 
thanh thiếu nhi.

5.2.1. về các phong trào

Các nội dung cụ thể của ba phong trào: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ 
sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc đã phù họp chưa? Có đề xuất sửa đổi, 
bố sung hoặc lược bỏ nội dung nào không? Các giải pháp đã làm rõ nội dung của 
phong trào chưa? Đóng góp các giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào?

5.2.2. vế các chương trình

Các nội dung cụ thể của ba chưomg trình: Đồng hành với thanh niên trong 
học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ, Đồng hành với thanh niên 
khởi nghiệp, lập nghiệp,Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã 
hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần đã phù hợp chưa? Có đề xuất 
sửa đối, bố sung hoặc lược bỏ nội dung nào không? Các giải pháp đã làm rõ nội 
dung của phong trào chưa? Đóng góp các giải pháp để thực hiện hiệu quả các 
phong trào?

5.3. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chỉ Minh và chăm sóc, giáo dục 
thiếu niên, nhi đồng

Đề nghị lấy ý kiến đối với các giải pháp đề ra đã chính xác, toàn diện và 
phù họp với chức năng, nhiệm vụ phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm 
sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phù 
họp với Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em sửa đổi, bổ sung và tình hình 
thực tiễn hiện nay chưa? Đe xuất chỉnh sửa hoặc đưa ra các giải pháp mới.

5.4. Công tác quốc tế  thanh niên
Các giải pháp đề ra đã chính xác, toàn diện và phù họp 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? Đe xuất chỉnh sửa hoặc đưa ra các 
giải pháp mới?

5.5. Công tác xây dựng Đoàn TNCS HÒ Chí Minh vững mạnh, mở rộng 
mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị



4

- Các giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh 
có chính xác, toàn diện, khả thi không? Có cần điều chỉnh gì không? Đe xuất 
chỉnh sửa hoặc đưa ra các giải pháp mới?

- Các giải pháp mở rộng mặt trận đoàn kết tập họp thanh niên đã đầy đủ 
và thiết thực chưa? Có cần điều chinh eì không? Việc xác định tăng cường công 
tác tập họp, đoàn kết thanh niên ở địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp ngoài 
nhà nước, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế, thanh niên Việt Nam ở ngoài 
nước có phải là giải pháp thiết yếu hiện nay không? Đe xuất trọng tâm của công 
tác đoàn kết tập họp thanh niên trong giai đoạn hiện nay?

- Các giải pháp để đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị của Đoàn đã phù họp và khả thi chưa? Có cần bổ sung, chỉnh sửa, thay 
thế gì không?

+ 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 họp với tình hình mới; đổi mới công tác phối họp với 
các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân.

- về một số đề án trọng điểm nhiệm kỳ: dự thảo Báo cáo chính trị đề ra 6 
đề án trong đó gồm 5 đề án trong chương trình phát triển thanh niên Hưng Yên 
giai đoạn 2021 - 2030 và 02 đề án bổ sung về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn; 
Tuyên truyền, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho thanh thiếu nhi.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ TIÉN Đ ộ  TỎNG HỢP Ý KIÉN

3.1. Phương pháp tổng hợp

3.1.1. Bố cục báo cáo tồng hợp

Báo cáo tổng họp 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 của Đe cương. 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...

3.1.2. 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 họp 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 họp 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 3/4 trở lên số ý kiến có cùng 
chính kiến.

- “Đa số ý kiến” : Sử dụng khi có khoảng trên Vi đến dưới 3Á số ý kiến có 
cùng chính kiến.

- “Nhiều ý kiến”: Sử dụng khi có khoảng trên Va đến dưới Vi số ý kiến có 
cùng chính kiến.

- “Một số ý kiến”: Sử dụng khi có khoảng dưới Va 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.

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.

3.2. Tiến độ gửi báo cáo

Các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc gửi báo cáo tổng họp ý kiến 
góp ý tại Đại hội Đoàn cấp huyện về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn qua Văn phòng 
Tỉnh đoàn trước ngày 10/8/2022.

Trên đây là Hướng dẫn lấy ý kiến một số nội dung về dự thảo Báo cáo chính 
trị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hung Yên lần thứ XVI tại Đại hội Đoàn 
cấp huyện. Căn cứ Hướng dẫn này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu Ban thường 
vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đoàn;
- BTV Đoàn cấp huyện (để thực hiện);
- Các ban, bộ phận Tỉnh đoàn;
- Lưu VP.

TM . BAN THƯỜNG v ụ  TỈNH  ĐOÀN
p h ó ^ H H Ư t i  iư ơ n g  t r ự c

nế Dương



A* '  •


