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HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM  

ỦY BAN TRUNG ƢƠNG 

*** 
DỰ THẢO 

 

 
Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2019 

 

BÁO CÁO  
Kiểm điểm công tác của Ủy ban Trung ƣơng Hội Liên hiệp Thanh niên 

Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019, tại Đại hội đại biểu toàn quốc 

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 

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

 

 Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh 

niên Việt Nam khoá VII, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 

Nam báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 

VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 như sau: 

I. CÔNG TÁC KIỆN TOÀN, BỔ SUNG ỦY BAN TRUNG ƢƠNG 

HỘI, ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT HỘI LIÊN HIỆP 

THANH NIÊN VIỆT NAM KHÓA VII 

1. Ủy ban Trung ƣơng Hội 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 

VII đã hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Hội gồm 159 ủy viên. Trong 5 năm 

qua, Ủy ban Trung ương Hội đã qua 7 lần kiện toàn, cho rút tên 76 anh, chị và 

hiệp thương bổ sung 68 anh, chị tại các kỳ Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội lần 

thứ 4 (tháng 12/2015), lần thứ 5 (tháng 07/2016), lần thứ 6 (tháng 01/2017), lần 

thứ 7 (tháng 7/2017), lần thứ 8 (tháng 01/2018), lần thứ 9 (tháng 7/2018), lần 

thứ 10 (tháng 12/2018), lần thứ 11 (tháng 6/2019). Hiện tại Ủy ban Trung ương 

Hội có 151/159 ủy viên. 

2. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Hội 

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban Trung ương Hội đã quyết định số lượng 

và hiệp thương cử 39 Ủy viên Đoàn Chủ tịch. Trong 5 năm qua, Đoàn Chủ tịch 

Ủy ban Trung ương Hội đã qua 4 lần kiện toàn và hiệp thương bổ sung 21 anh 

chị tại các kỳ Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội lần thứ 4, lần thứ 6, lần thứ 8, 

lần thứ 9, lần thứ 11. Hiện tại, số Uỷ viên Đoàn Chủ tịch là 31/39 anh, chị.  

3. Lãnh đạo chủ chốt Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII 

Tại kỳ họp lần thứ nhất, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên 

Việt Nam khóa VII đã hiệp thương cử Lãnh đạo chủ chốt Hội Liên hiệp Thanh 

niên Việt Nam khóa VII (Chủ tịch và các phó Chủ tịch) gồm 10 anh, chị; cử anh 

Nguyễn Phi Long, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực 

Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI giữ chức Chủ 

tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII, hiệp 
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thương chọn cử các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội gồm các anh, chị: anh 

Nguyễn Mạnh Cường; chị Nguyễn Thị Thu Vân; anh Nguyễn Quang Thông; chị 

Phạm Thị Phương Chi; anh Lò Quang Tú; anh Mai Hữu Tín; anh Bùi Thế Duy; 

anh Trần Văn Thuấn; anh Bùi Trường Giang.  

Đến hội nghị lần thứ 4, khóa VII, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam đã thống nhất hiệp thương cử bổ sung anh Nguyễn Ngọc 

Lƣơng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên 

Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ sáu, khóa VII, Ủy ban Trung ương Hội Liên 

hiệp Thanh niên Việt Nam đã thống nhất hiệp thương anh Vũ Minh Lý giữ chức 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VII 

thay anh Nguyễn Ngọc Lƣơng chuyển công tác khác; phân công chị Nguyễn 

Thị Thu Vân giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Trung ương Hội Liên 

hiệp Thanh niên Việt Nam. Đồng thời tại Hội nghị lần thứ sáu, khóa VII, Ủy ban 

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã thống nhất hiệp thương cho 

rút tên 04 anh chị: anh Nguyễn Mạnh Cƣờng; anh Vũ Minh Lý; chị Phạm Thị 

Phƣơng Chi; anh Lò Quang Tú khỏi Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh 

niên Việt Nam do chuyển công tác khác và thống nhất hiệp thương kiện toàn 02 

Phó Chủ tịch: anh Nguyễn Kim Quy; anh Nguyễn Hải Minh. 

Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội lần thứ 9, đã thống nhất hiệp 

thương cử anh Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí 

thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn giữ chức danh Chủ tịch Hội thay anh 

Nguyễn Phi Long chuyển công tác và thống nhất hiệp thương cho rút tên anh 

Bùi Thế Duy và anh Bùi Trƣờng Giang khỏi Ủy ban Trung ương Hội Liên 

hiệp Thanh niên Việt Nam do chuyển công tác khác. 

Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội lần thứ 11, đã thống nhất rút tên chị 

Nguyễn Thị Thu Vân khỏi Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 

Nam, hiệp thương chọn cử anh Nguyễn Tƣờng Lâm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy 

ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VII. Thường trực 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã 

thống nhất phân công anh Nguyễn Tƣờng Lâm giữ chức Phó Chủ tịch thường 

trực Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN TRUNG ƢƠNG HỘI 

LIÊN HIỆP VIỆT NAM KHOÁ VII 

1. Công tác cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội; xây dựng các chƣơng 

trình, kế hoạch và công tác chỉ đạo của Ủy ban Trung ƣơng Hội 

 Với vai trò là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội, Ủy ban 

Trung ương Hội đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII một cách toàn diện, hệ 

thống, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch 

chuyên đề đảm bảo tính khoa học và đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp nhu 

cầu, nguyện vọng của thanh niên trong từng giai đoạn; từng bước tháo gỡ những 
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khó khăn trong tổ chức và hoạt động của Hội; chủ động khai thác các nguồn lực 

xã hội để hỗ trợ cho phong trào thanh niên. 

Chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và công tác 

“Xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh 

niên” thông qua các nội dung, các mô hình, hình thức hoạt động phong phú, 

trong đó cụ thể hóa thành các chương trình phù hợp với từng thời điểm và tính 

đặc trưng của tổ chức Hội, như: “Tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện”, 

“Nhà Nhân ái”, “Nhà bán trú cho em”, “Trường đẹp cho em”, “Thanh niên với 

văn hoá giao thông”, “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam”, 

chư ng trình “T a sáng Ngh   ực Việt”, chư ng trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, 

chư ng trình giao  ưu chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, các tọa đàm về giải 

pháp khởi nghiệp, tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp, ... đã thiết thực góp phần chăm 

lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; cổ vũ, hỗ trợ 

thanh niên học tập, lập thân, lập nghiệp, lao động sáng tạo vượt bậc, hăng hái 

xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Các chương trình hoạt động của 

Hội đã khơi dậy và nâng cao tinh thần yêu nước trong các tầng lớp thanh niên, 

phát huy tinh thần; khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của thanh niên. Qua 

đó, vai trò và vị trí của tổ chức Hội trong các tầng lớp thanh niên và xã hội ngày 

càng được nâng lên. Phong trào của Hội đã cụ thể hóa được các phong trào hành 

động cách mạng do Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, XI đề ra, đảm bảo vai trò 

nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong hoạt động Hội; sự hiệp 

thương, phối hợp thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên tập thể trong 

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn được đảm bảo, tạo sự đồng bộ và góp 

phần tích cực đoàn kết và phát huy sức mạnh các tầng lớp thanh niên. 

2. Hoạt động của Đoàn Chủ tịch và Thƣờng trực Đoàn Chủ tịch 

Trung ƣơng Hội  

 Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Chủ tịch đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập 

trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội và các quyết định, chủ trương 

của Ủy ban Trung ương Hội; chăm lo kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ chủ chốt 

của Hội, cơ quan chuyên trách Trung ương Hội; ban hành các văn bản về Quy chế 

làm việc của Ủy ban Trung ương Hội, sửa đổi Quy chế thi đua, khen thưởng; chuẩn 

bị tốt nội dung các kỳ hội nghị của Ủy ban Trung ương và nội dung Đại hội đại 

biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII. 

 Với chức năng là cơ quan thường trực có nhiệm vụ điều hành công việc 

hàng ngày giữa hai kỳ Hội nghị của Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch 

Trung ương Hội đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương công tác của Ủy ban 

Trung ương, Đoàn Chủ tịch, điều hành có hiệu quả hoạt động của cơ quan 

chuyên trách Trung ương Hội; thường xuyên hiệp thương thống nhất ý kiến với 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn; chủ động tham mưu chuẩn bị cho Ủy ban Trung 

ương, Đoàn Chủ tịch trong quyết định các chủ trương lớn của công tác Hội và 

phong trào thanh niên; tổ chức công tác thông tin trong hệ thống; phối hợp chặt 
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chẽ với các Bộ, ngành, các cơ quan hữu quan; huy động nguồn lực xã hội phục 

vụ phong trào, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên.  

3. Lề lối làm việc, phƣơng pháp chỉ đạo của Ủy ban Trung ƣơng Hội, 

Đoàn Chủ tịch và sự tham gia của các Uỷ viên Ủy ban Trung ƣơng Hội 

 Lề lối làm việc, phương pháp chỉ đạo của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ 

tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch đảm bảo đúng Quy chế làm việc, dân chủ, có 

tính khoa học, kế hoạch, thực tiễn và đổi mới. 

 Ủy ban Trung ương Hội, Đoàn Chủ tịch đã duy trì đều đặn các kỳ hội 

nghị định kỳ, ưu tiên bàn bạc và quyết định những vấn đề liên quan trực tiếp đến 

tình hình thanh niên và tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; quyết định 

chương trình công tác Hội và phong trào từng năm; quyết định kiện toàn Ủy ban 

Trung ương Hội. Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội duy trì thường 

xuyên việc trao đổi ý kiến giữa các anh, chị lãnh đạo Hội công tác tại cơ quan 

Thường trực, các anh, chị là lãnh đạo Hội, đơn vị thành viên để giải quyết công 

việc theo thẩm quyền. 

 Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung 

ương Hội luôn đoàn kết, nhất trí trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong 

trào thanh niên, đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên; kiên trì mục tiêu củng cố, xây 

dựng, phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức Hội; chú trọng công tác thi đua, 

khen thưởng, nhân rộng mô hình. Trong chỉ đạo, Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ 

tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch luôn quan tâm hướng về cơ sở, kịp thời 

hướng dẫn cơ sở và chú trọng phát huy vai trò của các Ủy viên Đoàn Chủ tịch 

phụ trách các cụm thi đua và Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội ở cơ sở; tập trung 

các giải pháp kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Uỷ ban Hội cấp 

xã, phường, thị trấn và tăng cường chăm lo công tác cán bộ Hội, hội viên; chú 

trọng phát triển các tổ chức thành viên, mở rộng các loại hình, hoạt động tập hợp 

sát với các đối tượng thanh niên. 

 Hầu hết Uỷ viên Ủy ban Trung ương Hội tích cực tham gia và có nhiều 

đóng góp cho hoạt động chung của Ủy ban Trung ương Hội; nhiều anh, chị có 

năng lực thực tiễn, đề xuất vấn đề mới và tổ chức thực hiện các nội dung công 

tác Hội và phong trào thanh niên một cách sáng tạo. Các anh, chị Uỷ viên Ủy 

ban Trung ương là các cá nhân tiêu biểu luôn phát huy được vai trò gương mẫu 

trong học tập, công tác, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu, sáng tạo nên có khả 

năng hiệu triệu và ảnh hưởng lớn đến nhận thức, hành động của đông đảo thanh 

niên tại lĩnh vực đang công tác. Thông qua đó, nhiều anh, chị đã trưởng thành, 

trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp ở 

Trung ương và địa phương.  

III. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ 

 - Công tác chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Hội, Đoàn Chủ tịch và 

Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có 
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lúc còn dàn trải. Công tác kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội, chương trình, kế hoạch công tác chưa thường xuyên.  

- Nhiều vấn đề cấp thiết trong đời sống, học tập, lao động, công tác của thanh 

niên chưa được tổ chức Hội cập nhật và có giải pháp tháo gỡ; việc định hướng và 

hướng dẫn thanh niên trước những trào lưu, xu hướng mới còn hạn chế. 

- Công tác tập hợp thanh niên theo đối tượng, ngành nghề, sở thích xuất 

hiện nhiều vấn đề mới nhưng tổ chức Hội chưa được tổng kết và có giải pháp 

hiệu quả; chưa có giải pháp kịp thời giải quyết những vướng mắc về cơ chế tổ 

chức, hoạt động và vấn đề cán bộ Hội ở cơ sở.  

- Vẫn còn một số Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội chưa chủ động tham gia 

đóng góp ý kiến vào các nội dung của Hội nghị; một số anh, chị Uỷ viên Ủy ban 

Trung ương của Bộ, ngành và cá nhân tiêu biểu do đặc thù công tác nên vắng 

nhiều kỳ Hội nghị trong nhiệm kỳ. Ủy ban Trung ương Hội chưa có cơ chế giám 

sát, kiểm tra về hoạt động của Uỷ viên Ủy ban Trung ương.  

IV. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 1. Xây dựng Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đoàn 

kết, đa dạng thành phần, tăng cường Ủy viên là các cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh 

vực là nhân tố quan trọng góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp các tầng 

lớp thanh niên.  

 2. Phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể phải đi đôi với đề cao trách nhiệm cá 

nhân; quyết định của Ủy ban Trung ương phải là kết quả trí tuệ tập thể, cần được 

thực hiện với vai trò chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân Uỷ viên Ủy ban Trung 

ương; các quyết định, chủ trương công tác của Ủy ban Trung ương phải xuất 

phát từ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của thanh niên và yêu cầu nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ở từng giai đoạn. 

 3. Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các cơ chế, chính sách về 

thanh niên và công tác thanh niên; đồng thời phối hợp tốt với các ngành, phát 

huy vai trò các tổ chức thành viên, các nguồn lực xã hội trong công tác Hội và 

phong trào thanh niên. 

 Trên đây là báo cáo kiểm điểm công tác của Ủy ban Trung ương Hội Liên 

hiệp Thanh niên Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.  

 

ỦY BAN TRUNG ƢƠNG 

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM KHÓA VII 




