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BÁO CÁO 

Việc thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011  

của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với  

thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Cao Bằng  

 

Thực hiện Công văn số 2898/BNV-CTTN ngày 11/6/2020 của Bộ Nội vụ 

về việc đánh giá việc triển khai, thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP, Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị định số 

12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ (Nghị định số 12/2011/NĐ-

CP) về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng như sau:  

I. CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2011/NĐ-CP  

1. Công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 

12/2011/NĐ-CP  

Sau khi Nghị định số 12/2011/NĐ-CP và Thông tư số 11/2011/TT-BNV 

ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

số 12/2011/NĐ-CP được ban hành, UBND tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên chỉ đạo, 

thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến quán triệt Nghị định số 12/2011/NĐ-CP và 

Thông tư số 11/2011/TT-BNV hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

số 12/2011/NĐ-CP đến các các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan, các huyện, 

thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tại hội nghị tổng kết công tác năm 2011; tuyên 

truyền đến cán bộ quản lý thanh niên xung phong (TNXP) và các đội viên đang 

tham gia thực hiện nhiệm vụ; đăng tải toàn văn Nghị định trên website Sở Nội 

vụ, Tỉnh đoàn Thanh niên.  

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện các nội dung của Nghị 

định số 12/2011/NĐ-CP đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế, 

theo đó Sở Nội vụ đã xây dựng bộ thủ thủ tục thành lập tổ chức TNXP; thủ tục 

giải thể tổ chức TNXP, thực hiện tốt việc công khai thủ tục trên Website Sở Nội 

vụ và niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành 

chính của Sở Nội vụ. 

2. Công tác chỉ đạo, ban hành văn bản triển khai thực hiện Nghị định 

số 12/2011/NĐ-CP  

Để triển khai thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP, UBND tỉnh, Sở Nội 

vụ, Tỉnh đoàn Thanh niên đã ban hành 12 văn bản nhằm chỉ đạo, hướng dẫn 

thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh (có Phụ lục kèm theo). 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2011/NĐ-CP  

1. Kết quả thành lập tổ chức thanh niên xung phong  

Tổ chức thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh gồm có 01 đơn vị với tên 

gọi Tổng đội thanh niên xung phong tỉnh Cao Bằng được UBND tỉnh thành lập 

theo Quyết định số 167/UB-QĐ-DN ngày 15/3/1996 về thành lập doanh nghiệp 

đoàn thể (căn cứ theo Quy chế thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước ban 

hành kèm theo Nghị định số 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ 

trưởng (nay là Chính phủ) và Luật Công ty) nhưng chưa được sắp xếp, chuyển 

đổi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP. 

2. Nhiệm vụ của tổ chức thanh niên xung phong được thành lập 

Tổng đội TNXP có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh 

trong xây dựng công trình dân dụng, xây dựng, sửa chữa kênh mương thủy lợi, 

xây dựng công trình giao thông (đường, cầu, cống), hướng nghiệp dạy nghề cho 

thanh niên và khai thác, tận thu khoáng sản. Trong những năm qua, thực hiện 

nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng cơ bản. 

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng đội TNXP: không được bố trí biên 

chế riêng, cán bộ quản lý đều là kiêm nhiệm hoặc hợp đồng. 

Bộ máy của Tổng đội TNXP về cơ bản đảm bảo cho các hoạt động thường 

xuyên, gồm: Tổng đội trưởng TNXP do 01 đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn 

kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ điều hành, chỉ đạo chung hoạt động của đơn vị, 

quản lý và chỉ đạo thực hiện các dự án, công trình, điều hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh gắn với tạo việc làm cho thanh niên; Tổng đội phó TNXP chịu 

trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Tổng đội trưởng giao; 01 Kế toán tham 

mưu các nội dung về lập dự toán, thanh quyết toán, hạch toán của trung tâm, 

một số báo cáo liên quan đến công tác kế toán; 01 phụ trách kỹ thuật có nhiệm 

vụ phụ trách trực tiếp thi công kiêm lái xe phục vụ các chuyến đi công tác của 

Tổng đội trưởng khi có lịch. 

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

a) Kết quả thực hiện công trình, dự án  

- Năm 2012 -2013, Tổng đội TNXP thực hiện 02 công trình phúc lợi (Bể 

nước sinh hoạt xã Nội Thôn/Hà Quảng, Nhà bán trú học sinh tiểu học xã Quang 

Trọng/ Thạch An) tổng trị giá công trình 736 triệu đồng; trả nợ BHXH dư từ 

năm 2012 chuyển sang 2013 trên 40 triệu đồng; hoàn thành thủ tục xin chủ 

trương của UBND tỉnh điều chỉnh đơn giá công trình trụ sở UBND xã Đức 

Xuân, huyện Hòa An. 

- Năm 2014, Tổng đội TNXP  thực hiện 04 công trình xây lắp, tổng giá trị: 

3,96 tỷ đồng. Trong đó: 
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+ Công trình Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ mỏ thiếc Tĩnh Túc, huyện 

Nguyên Bình có giá trị: 1,75 tỷ đồng đã thi công xong và đưa vào sử dụng ngày 

22/7/2014. 

+ Công trình Nhà công vụ giáo viên Trường THCS Pác Bó, xã Trường Hà, 

huyện Hà Quảng có giá trị: 898 triệu đồng đã thi công xong và đưa vào sử dụng 

tháng 11 năm 2014. 

+ Công trình Nhà bán trú học sinh Trường tiểu học xã Công Trừng, huyện 

Hoà An có giá trị: 344 triệu đồng đã thi công xong, bàn giao đưa vào sử dụng 

tháng 10/2014. 

+ Công trình Điểm trường mầm non Lũng Vầy, xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc: 

Giá trị hợp đồng: 970 triệu đồng đang triển khai thi công dở dang khối lượng thi 

công ước đạt 70% giá trị, hoàn thành trong tháng 01/2015. 

- Năm 2015, Tổng đội TNXP tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh 

Đoàn phối hợp với UBND huyện Bảo Lạc và Báo Tuổi trẻ xây dựng điểm 

trường mầm non - nhà công vụ giáo viên tại xóm Lũng Vầy, xã Cô Ba, huyện 

Bảo Lạc trị giá 970 triệu đồng; phối hợp với tổ chức Childfun và Huyện Đoàn 

Trà Lĩnh triển khai ra quân tình nguyện xây dựng tuyến mương Sóc Nặm thuộc 

xóm Pác Vầu, xã Quốc Toản (Trà Lĩnh); phối hợp với Nhóm Chung một vòng 

tay - Hà Nội và UBND xã Nội Thôn triển khai khởi công xây dựng 02 phòng 

học mầm non cho Trường Mầm non Nội thôn trị giá 300 triệu đồng. 

b) Chính sách đối với Tổng đội TNXP, đội viên, cán bộ quản lý TNXP:  

- Được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.  

- Kinh phí để thực hiện các chương trình, dự án từ các nguồn vốn cố định, 

vốn lưu động và nguồn xã hội hóa. 

- Về việc được giao quyền sử dụng đất, giao rừng, được miễn, giảm thuế sử 

dụng đất: không có. 

- Về việc được vay vốn tín dụng ưu đãi: Được vay vốn tại các Ngân hàng. 

c)  Kết quả thực hiện chính sách đối với cán bộ quản lý TNXP và đội 

viên TNXP 

- Tiền công, các chế độ chính sách, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho 

nhân viên, đội viên được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

- Cán bộ quản lý TNXP và đội viên TNXP được tạo điều kiện học tập nâng 

cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tham gia các hoạt động văn hóa, 

nghệ thuật, thể dục thể thao, bảo vệ sức khỏe theo quy định của pháp luật. 

- Về chính sách khi bị thương hoặc hy sinh: không có. 
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4. Việc thực hiện trình tự, thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung 

phong theo Nghị định số 12/2011/NĐ-CP 

Tổng đội TNXP tỉnh Cao Bằng được hoạt động theo hình thức Doanh 

nghiệp đoàn thể, đã tạm dừng hoạt động từ tháng 6/2016.  

Sau khi Nghị định số 12/2011/NĐ-CP có hiệu lực, Ban Thường vụ Tỉnh 

Đoàn đã xin chủ trương sắp xếp, chuyển đổi tổ chức, mô hình hoạt động của 

Tổng đội để phù hợp với tình hình hiện nay. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có 

các văn bản1 trình phê duyệt Đề án tổ chức lại bộ máy và biên chế cơ quan Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013-2020. Ngày 29/9/2016, tại 

buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy đã nhất trí phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ 

máy biên chế cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Tuy nhiên 

không phê duyệt bố trí biên chế cho Tổng đội TNXP. Vì vậy, hiện nay Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn chưa hoàn thiện xong Đề án thành lập Tổng đội thanh 

niên xung phong theo Nghị định số 12/2011/NĐ-CP để trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Nghị định số 12/2011/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn được ban hành đã 

tạo cơ sở pháp lý trong việc công tác quản lý nhà nước, cũng như hướng dẫn về 

tổ chức hoạt động và chính sách cho TNXP trên cả nước nói chung và tỉnh Cao 

Bằng nói riêng. 

Tổng đội TNXP tỉnh Cao Bằng tuy chưa chuyển đổi mô hình theo Nghị 

định số 12/2011/NĐ-CP nhưng hoạt động của Tổng đội TNXP đã được cấp ủy, 

chính quyền, các ngành của tỉnh quan tâm. Hoạt động của Tổng đội được duy 

trì, đời sống của cán bộ quản lý TNXP, công nhân trong đơn vị cơ bản được 

đảm bảo; nợ đọng bảo hiểm xã hội tồn từ những năm trước 2012 được giải quyết 

dứt điểm, tiến tới thanh toán đảm bảo lương hàng tháng cho cán bộ. Các công 

trình được chủ đầu tư, giám sát thi công đánh giá cao về chất lượng, tiến độ, 

đảm bảo mọi yêu cầu về kỹ thuật, mỹ quan theo thiết kế đã được phê duyệt. Đây 

là cơ sở quan trọng của Tỉnh đoàn Thanh niên để thực hiện các nội dung chương 

trình, dự án theo nguồn vốn xã hội hóa. Tổng đội đã thi công hoàn thành đưa 

vào sử dụng nhiều chương trình phúc lợi xã hội có giá trị được đông đảo bà con 

nhân dân ở các địa phương ghi nhận. Các công trình xây dựng đã phần nào huy 

động được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần tạo việc làm cho 

thanh niên, nâng cao mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. 

                                                 
1 Tờ trình số 02 TTr/TĐTN ngày 20/3/2013 về việc phê duyệt Đề án tổ chức lại bộ máy và biên 

chế cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013-2020; Đề án tổ chức bộ máy, 

định mức biên chế gắn với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức của cơ 

quan Tỉnh Đoàn thanh niên theo Đề án số 07-ĐA/TĐTN bao gồm các đơn vị trực thuộc, trong đó có 

Tổng đội TNXP. 
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2. Hạn chế 

- Hoạt động của Tổng đội TNXP chưa được thường xuyên, chủ yếu là xây 

dựng cơ bản nhưng ít công trình, chưa có nhiều kinh nghiệm trong đấu thầu các 

công trình xây dựng, dự án. 

- Việc giải quyết chế độ, chính sách cho các đội viên TNXP đôi khi chưa 

được kịp thời. 

- Đến nay, Tổng đội TNXP phải tạm dừng hoạt động để cơ cấu lại tổ chức 

và chức năng, nhiệm vụ. 

3. Nguyên nhân hạn chế 

- Do việc bố trí biên chế chuyên trách còn bị hạn chế; cán bộ quản lý đội 

viên TNXP đều là kiêm nhiệm hoặc hợp đồng nên bộ máy tổ chức của Tổng đội 

TNXP chưa thực sự phát huy hiệu quả công tác trong tình hình mới; các đội viên 

tham gia trong thời gian ngắn, thường xuyên biến động cũng ảnh hưởng đến 

hoạt động của Tổng đội. 

- Không được cấp ngân sách hoạt động và không có cơ chế để Tổng đội 

TNXP tham gia thực hiện các chương trình, dự án của tỉnh tiếp tục là thách thức 

đối với sự phát triển và hoạt động của Tổng đội TNXP. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2011/NĐ-CP 

Đề nghị Chính phủ quy định về thẩm quyền thành lập, quản lý tổ chức 

thanh niên xung phong theo phương án 1: "Thẩm quyền thành lập, quản lý tổ 

chức thanh niên xung phong: Do UBND cấp tỉnh quyết định". 

Trên đây là Báo cáo của UBND tỉnh Cao Bằng về tình hình thực hiện Nghị 

định số 12/2011/NĐ-CP của Chính phủ gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp./.  

 
Nơi nhận:  
- Bộ Nội vụ;  

- Vụ Công tác thanh niên - Bộ Nội vụ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Tỉnh đoàn Thanh niên; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NV, NC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Ánh 
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