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BÁO CÁO 
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Khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022 

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

 

Ban Chấp hành (BCH) Đoàn Đại học Huế khóa V, nhiệm kỳ 2019-2022 hoạt 

động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế và 

Đảng ủy Đại học Huế; BCH Đoàn Đại học Huế đã có nhiều cố gắng, kế thừa được 

thành tựu của BCH Đoàn Đại học Huế khóa IV, khắc phục những khó khăn phát sinh, 

từng bước xây dựng phong trào Đoàn và đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi.  

I. Tình hình Ban Chấp hành nhiệm kỳ vừa qua 

1. Số lượng, cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư 

được bầu.  

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế lần thứ V, nhiệm 2017-

2022 đã bầu ra BCH gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ (BTV) gồm 11 đồng chí, 01 

Bí thư và 03 Phó Bí thư. 

2. Tình hình biến động và công tác kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, 

Bí thư, Phó Bí thư trong nhiệm kỳ.  

Trong nhiệm kỳ, do nhiều biến động trong công tác nhân sự sau Đại hội và yêu 

cầu tiêu chuẩn Phó Bí thư Đoàn Đại học Huế phải có trình độ Trung cấp Lý luận 

chính trị, vì vậy sau khi Đại hội, Đoàn Đại học Huế chỉ kiện toàn 02 Phó Bí thư 

(khuyết 01 Phó Bí thư so với Đề án được thông qua tại Đại hội V). Tính đến thời 

điểm hiện tại, số UV BCH là 33 đồng chí, số UV BTV là 11 đồng chí, 01 Bí thư và 

02 Phó Bí thư.  

II. Phương pháp làm việc, chỉ đạo của Ban Chấp hành 

1. Phương pháp làm việc 

Ban Chấp hành làm việc theo quy chế hoạt động đã được xây dựng từ đầu nhiệm 

kỳ, duy trì sinh hoạt theo định kỳ và họp bất thường khi có công việc cần thiết, kịp 

thời lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ theo hằng tháng, hằng quý. Nội dung sinh hoạt đúng 

chức năng, nhiệm vụ của Ban Chấp hành. 

Ban Chấp hành luôn sâu sát tình hình hoạt động của các đơn vị Đoàn trực thuộc 

và lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, phân công Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 

đứng điểm các đơn vị. Nâng cao năng lực lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách, hầu hết 



 

 

các đồng chí trong Ban Chấp hành giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, 

lành mạnh. Luôn đề cao trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao. 

2. Phương pháp chỉ đạo 

Phương pháp chỉ đạo của Ban Chấp hành luôn chú trọng hướng về cơ sở, có 

trọng tâm, trọng điểm, xây dựng chương trình công tác phù hợp với cơ sở. Trong 

công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo phát huy được sáng kiến từ cơ sở và vai trò của 

cán bộ; kịp thời chỉ đạo, triển khai các cuộc vận động, chủ trương, kế hoạch công tác 

phù hợp với tình hình của đơn vị. 

Trong chỉ đạo, điều hành đảm bảo phát huy được sáng kiến từ các cơ sở Đoàn và 

vai trò của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, giảm bớt chồng chéo, bám sát 

nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đại 

học Huế. 

Tổ chức tốt việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Ban Chấp hành, 

phát huy năng lực, trí tuệ của từng thành viên Ban Chấp hành trong chỉ đạo công tác 

Đoàn và phong trào thanh niên phù hợp với tình hình mới. 

III. Kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 

2017-2022 của BCH Đoàn Đại học Huế 

1. Đặc điểm, tình hình nhiệm kỳ vừa qua 

1.1. Thuận lợi 

Được sự chỉ đạo thường xuyên của BTV Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế và Đảng 

ủy, Ban Giám đốc Đại học Huế, cùng với sự quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi của 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu/Ban Giám đốc các Trường thành viên, các Khoa trực thuộc, 

các đơn vị thuộc, trực thuộc Đại học Huế. 

BCH đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn Đại học Huế khóa V, chuyển tải đầy 

đủ nội dung vào các mảng công tác và chương trình hành động cụ thể. Chủ động có 

những điều chỉnh cần thiết, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế, đặc biệt là 

trong tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Có nhiều sáng tạo trong công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo và đúc kết kinh nghiệm. 

Đã tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công 

tác Đoàn cho Đoàn các đơn vị trực thuộc, qua đó tính chủ động, sáng tạo của từng 

đơn vị Đoàn trực thuộc được đẩy mạnh. 

BCH đã lãnh đạo, tổ chức các hoạt động cơ bản hoàn thành các nội dung công 

tác nhiệm kỳ 2017-2022; đã được Đoàn cấp trên và Đảng ủy Đại học Huế ghi nhận và 

đánh giá cao.   

1.2. Hạn chế 

Do yêu cầu học tập và công việc, nhiều đồng chí trong BCH không thể tham gia 

hết nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, vị trí cán bộ chủ chốt của Đoàn Đại học Huế có sự thay 

đổi dẫn đến những xáo trộn trong công tác chỉ đạo, điều hành công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên của Đại học Huế. 



 

 

Đội ngũ cán bộ BCH đa số là cán bộ kiêm nhiệm, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ 

chuyên môn, nghiệp vụ vừa phải tham gia hoạt động và chỉ đạo công tác Đoàn, cán 

bộ đoàn là sinh viên mặc dù có năng lực công tác nhưng bị các yêu cầu về học tập chi 

phối thời gian nên quá trình đóng góp và cống hiến cho công tác Đoàn Đại học Huế 

còn hạn chế. 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều hoạt động, chương trình được dự kiến 

vào đầu nhiệm kỳ không thể triển khai thực hiện. 

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

2.1. Hoạt động của Ban Chấp hành 

a. Ưu điểm 

- Các UV BCH có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với đường lối, chủ 

trường của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng tự học tập nâng 

cao trình độ lý luận. 

- BCH luôn chủ động tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 và thay đổi cách thức hoạt động, thích ứng với tình hình mới. 

- BCH tổ chức hoạt động dựa trên quy chế làm việc cụ thể, có phân công phân 

trách nhiệm của UV BCH đối với từng lĩnh vực, mảng hoạt động.  

- BCH phát huy tối đa nguyên tắc dân chủ trong hội họp và khi thông qua các 

vấn đề của hoạt động đoàn. Nguyên tắc và điều lệ đoàn được thực hiện nghiêm. 

- BCH luôn cố gắng phấn đấu, chủ động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động, có 

tinh thần trách nhiệm cao, được đoàn viên, sinh viên tin yêu, tín nhiệm. 

b. Hạn chế 

- Một số UV BCH chưa chủ động trong công tác được giao. Vẫn còn tình trạng 

chờ chỉ đạo trong các vấn đề cấp thiết cần được giải quyết. 

- BCH đôi lúc vẫn còn chưa phát huy hết vai trò chỉ đạo, định hướng và hỗ trợ 

cho các chi đoàn cơ sở hoạt động. 

- Một số ít UV BCH chưa thường xuyên tham gia họp BCH định kỳ, vắng mặt 

chưa có lý do chính đáng. 

2.2. Hoạt động của Ban Thường vụ 

a. Ưu điểm 

- Các đồng chí UV BTV là những người có năng lực công tác tốt, ý thức trách 

nhiệm cao. Có nhiều giải pháp sáng tạo, áp dụng nhiều phương thức mới trong tổ 

chức quản lý cũng như hoạt động đoàn. 

- BTV duy trì mối liên hệ và thường xuyên tham mưu, đề xuất, kiến nghị cho 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế và Đảng ủy Đại học Huế. Kịp thời nắm 

bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên trong Đại học Huế, từ đó kịp thời có 

những định hướng chỉ đạo và giải pháp phù hợp. 



 

 

- BTV đã thực hiện nguyên tắc dân chủ trong hoạt động, phân công phụ trách 

các mảng, đơn vị rõ ràng đối với từng UV. Luôn giữ gìn và tạo sự đoàn kết, thống 

nhất nội bộ. 

b. Hạn chế 

- Tất cả UV BTV đều là cán bộ, giảng viên nên nhiều đồng chí chưa phân bổ 

hợp lý thời gian giữa học tập, nghiên cứu, công tác và hoạt động Đoàn; chưa đầu tư 

các giải pháp để phát huy hết trí tuệ, sáng tạo trong đoàn viên, sinh viên Đại học Huế. 

- Một số đồng chí UV BTV ít tham gia tốt các hoạt động do Đoàn Đại học Huế 

tổ chức. 

2.3. Thường trực Đoàn Đại học Huế 

a. Ưu điểm 

- Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng; tuyệt đối 

trung thành với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

- Có năng lực công tác tốt, ý thức học tập, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ; có 

phương pháp làm việc, điều hành, chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động, phong trào. 

- Có tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, chủ động tham mưu, đề xuất, kiến 

nghị cho Tỉnh đoàn và Đảng ủy Đại học Huế. 

- Có sự phân công phụ tráchrõ ràng các mảng công tác và phụ trách các đơn vị 

rõ ràng. 

b. Hạn chế 

- Vì vừa tham gia công tác Đoàn, vừa thực hiện công tác chuyên môn, đội ngũ 

cán bộ thường trực chưa nhạy bén trong công tác tham mưu, xây dựng chương trình 

hành động của Đoàn theo nhu cầu của sinh viên. 

- Nhiều đồng chí thương trực chậm trong công tác học tập chứng chỉ trung cấp, 

cao cấp lí luận chính trị nên công tác quy hoạch cán bộ Đoàn còn hạn chế.  

3. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của các đồng chí Ủy viên Ban 

Chấp hành 

Trong nhiệm kỳ qua BCH, BTV kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo tự phê bình và 

phê bình trách nhiệm của cá nhân được phân công trong công tác; kiểm điểm về 

phẩm chất đạo đức, năng lực, phong cách làm việc. Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức 

đã thể hiện tính gương mẫu trước đoàn viên và trước tập thể. 

4. Bài học kinh nghiệm rút ra 

Xuất phát từ kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của tuổi 

trẻ Đại học Huế nhiệm kỳ 2017-2022, BCH Đoàn Đại học Huế đúc kết một số bài 

học kinh nghiệm sau: 

- Đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Đảng đối với công tác thanh 

niên và giữ vững định hướng chính trị trong hoạt động Đoàn là nhân tố quyết định 

đến việc xác định và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ 



 

 

chức và hành động, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, là người bạn đồng 

hành, tin cậy của thanh niên. 

- Công tác cán bộ là yếu tố then chốt trong sự lớn mạnh của phong trào đoàn. 

Phải có sự chuẩn bị, tạo nguồn, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ hợp lý đảm bảo tính kế 

thừa và ổn định của bộ máy lãnh đạo. 

- Phải có sự phân công phân nhiệm rõ ràng trong chỉ đạo, lãnh đạo hoạt động. 

Mọi cán bộ trong BCH cần luôn bám sát cơ sở, kịp thời hướng dẫn và hỗ trợ những 

vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động. 

- Từng UV BCH phải luôn chăm lo và đặt lợi ích, nhu cầu chính đáng của Đoàn 

viên, thanh niên, sinh viên lên trên hết. Phải thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện 

vọng của Đoàn viên, thanh niên và có những tham mưu tích cực đối với hoạt động 

của Đoàn. 

- Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt giữa Đoàn Đại học Huế và các Đoàn các 

đơn vị trực thuộc, nhất là thông qua hệ thống email, facebook để có những thông báo 

và chỉ đạo đối với phong trào ở các đơn vị trực thuộc một cách nhanh chóng nhất; 

Đẩy mạnh hoạt động của Đoàn các đơn vị trực thuộc để hoạt động Đoàn có thể đến 

được đông đảo Đoàn viên, thanh niên. 

- Phải thường xuyên thực hiện công tác phê bình và tự phê bình trong nội bộ 

BCH. Mọi thành viên BCH phải biết tiếp thu ý kiến góp ý để kịp thời điều chỉnh mặt 

còn hạn chế, bổ sung những phần còn thiếu, từ đó xây dựng một tập thể năng động, 

đoàn kết, sáng tạo và gương mẫu. 

Trên đây là kiểm điểm của BCH Đoàn Đại học Huế nhiệm kỳ 2017-2022, những 

thành công có được cũng như những hạn chế của BCH trong nhiệm kỳ qua sẽ là bài 

học quý để xây dựng BCH Đoàn Đại học Huế nhiệm kỳ 2022-2027 một cách toàn 

diện hơn. 
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