
ĐOÀN TRƯỜNG CĐSP NINH THUẬN 

BCH LCĐ PHÂN HIỆU NÔNG LÂM 

*** 

Số:          KH/ĐT 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Ninh Thuận , ngày  1  tháng 9 năm 2016 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2017, Đại hội Liên chi đoàn  

và Đại hội Đoàn trường CĐSP Ninh Thuận nhiệm kỳ 2017 - 2019 

 

 Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;  

 Thực hiện Kế hoạch số 265-KH/TĐTN-TCKT ngày 18/7/2016 về Tổ chức Đại hội Đoàn 

các cấp, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI tiến tới Đại hội 

Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022. 

 Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Ban Chấp hành LCĐ Nông Lâm Ninh Thuận xây 

dựng kế hoạch “Tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2017, Đại hội Liên chi đoàn và Đại 

hội Đoàn trường CĐSP Ninh Thuận nhiệm kỳ 2017 - 2019”, cụ thể như sau: 

I. Mục đích yêu cầu : 

- Nhằm tổng kết đánh giá phong trào công tác Đoàn, Hội trong thời gian qua và xây dựng 

phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2017. 

- Phát huy tinh thần tập trung dân chủ, bầu cử những đoàn viên xứng đáng tham gia vào 

Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2017. 

II. Nội dung: 

1. Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua; xác định phương hướng, mục 

tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới. 

2. Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. 

III. Thời gian và địa điểm: 

1. Thời gian:  

* Đại hội Chi đoàn Khóa 13,14,15,16: Từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/10/2016. 

* Dự kiến Đại hội Đoàn trường: Từ ngày 22/4/2017 đến ngày 23/4/2017.  

 2. Địa điểm:  

 * Đại hội Chi đoàn Khóa 13,14,15,16: Tại phòng học của các Chi đoàn. 

* Dự kiến Đại hội Đoàn trường: Hội trường Trường CĐSP Ninh Thuận. 

IV. Công tác chuẩn bị nhân sự BCH:  

Chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành khóa mới là nội dung quan trọng, quá trình chuẩn bị 

nhân sự phải thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy chế, quy định, trên cơ sở quy hoạch cán bộ 

đã được phê duyệt; lựa chọn giới thiệu các đồng chí có đức, có tài, bảo đảm các tiêu chuẩn theo 

quy định; quan tâm cán bộ nữ, dân tôc̣, đoàn viên có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong 

các tầng lớp thanh niên ở địa phương, đơn vị.  

1. Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành: 

Nhân sự Ban Chấp hành các cấp phải bảo đảm các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức 

danh trong Quy chế cán bộ Đoàn. 

2. Độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành Đoàn các cấp: 

- Cấp cơ sở (LCĐ Khoa): bình quân dưới 28 tuổi. 

- Cấp huyện: bình quân dưới 29 tuổi. 



3. Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành: 

a. Chi đoàn và chi đoàn cơ sở 

- Có dưới 09 đoàn viên: Đại hội bầu Bí thư; nếu cần thiết thì có thể bầu thêm 01 Phó Bí thư. 

- Có từ 09 đoàn viên trở lên: Ban Chấp hành có từ 03 đến 05 Ủy viên, trong đó có Bí thư 

và 01 Phó Bí thư. 

b. Đoàn cơ sở: Ban Chấp hành có từ 05 đến 15 Ủy viên. Nếu Ban Chấp hành có dưới 09 

Ủy viên thì có Bí thư và 01 Phó Bí thư; có từ 09 Ủy viên trở lên thì bầu Ban Thường vụ gồm Bí 

thư, Phó Bí thư và các Ủy viên Thường vụ.  

c. Đoàn cấp huyện: Ban Chấp hành Đoàn cấp huyêṇ có từ 15 đến 33 Ủy viên; Ban 

Thường vụ có từ 05 đến 11 Ủy viên. Trong Ban Thường vụ có Bí thư và từ 01 đến 02 Phó Bí 

thư.  

4. Cơ cấu Ban Chấp hành Đoàn các cấp: 

Ban Chấp hành Đoàn các cấp phải bảo đảm hợp lý giữa các cơ cấu: 

- Cơ cấu hợp lý giữa các độ tuổi. 

- Ủy viên Ban Chấp hành được tái cử và Ủy viên Ban Chấp hành mới. 

- Ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ chủ chốt, chuyên trách và kiêm nhiệm. 

- Ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ, đoàn viên thuộc các đối tượng, lĩnh vực (cán bộ, viên 

chức, học sinh, sinh viên…). 

- Một số tỷ lệ trong Ban Chấp hành cần đảm bảo: 

+ Tỷ lệ nữ trong Ban chấp hành Đoàn cấp huyện và tương đương trở xuống bằng và phấn 

đấu cao hơn nhiệm kỳ trước, trong Ban Thường vụ ít nhất 15%; phấn đấu trong thường trực Đoàn 

trường có cán bộ nữ. 

+ Tỷ lệ Ủy viên Ban Chấp hành là người dân tộc thiểu số: bằng và phấn đấu cao hơn nhiệm 

kỳ cũ (đối với các đơn vị có đông thanh niên dân tộc thiểu số).  

5. Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội: 

Thực hiện bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội ở một số đơn vị theo tỷ lệ sau: 

+ Cấp huyện: ít nhất 20% Đoàn cấp huyện. 

+ Cấp cơ sở: ít nhất 25% Đoàn cấp cơ sở của mỗi huyện.  

Ban Thường vụ Đoàn cấp trên trực tiếp lựa chọn, chỉ đaọ các đơn vị bầu trực tiếp Bí thư tại 

Đại hội sau khi có sự thống nhất của cấp ủy cùng cấp. 

6. Số lượng đại biểu Đại hội Đoàn các cấp: 

Số lượng đại biểu Đại hội Đoàn các cấp do Ban Chấp hành Đoàn cấp triệu tập Đại hội 

quyết định, trong giới hạn sau:  

a. Cấp cơ sở:  

- Chi Đoàn cơ sở: tổ chức Đại hội đoàn viên. 

- Đoàn cơ sở có dưới 120 đoàn viên tổ chức Đại hội đoàn viên (đối với các đơn vị đoàn 

viên không tập trung, công tác, sinh hoạt ở nhiều địa bàn khác nhau, có thể tổ chức đại hội đại 

biểu, do Ban Thường vụ Đoàn cấp trên trực tiếp quyết định). 

- Đoàn cơ sở có từ 120 đoàn viên trở lên tổ chức Đại hội đại biểu, số lươṇg đaị biểu triêụ 

tâp̣ ít nhất 60 đaị biểu; khuyến khích Đoàn cơ sở tổ chức Đại hội đoàn viên.  



b. Cấp huyện: từ 120 đến 200 đại biểu. 

 IV. Tổ chức thực hiện: 

1. Đối với Đoàn trường:  

- Xây dựng, triển khai kế hoạch và phân công ủy viên Ban Chấp hành phụ trách theo dõi, 

kiểm tra công tác Đại hội Đoàn cấp cơ sở. 

- Xây dựng báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm vụ, đề án nhân sự… chuẩn bị cho 

công tác Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2019 (dự kiến tổ chức vào 02 ngày 22, 

23/4/2017). 

2. Đối với cấp Liên chi đoàn:  

- Căn cứ thời gian trên chủ động thực hiện và chỉ đạo các chi đoàn thuộc đơn vị mình tổ 

chức đại hội. Trong quá trình thực hiện cần phải tham khảo ý kiến của các đồng chí trong BCH 

Đoàn trường đã phân công phụ trách, lãnh đạo Khoa, Bí thư chi bộ của Khoa mình. 

- Phân công ủy viên Ban Chấp hành phụ trách theo dõi, kiểm tra công tác Đại hội Đoàn 

cấp cơ sở. 

3. Đối với cấp chi đoàn: Căn cứ thời gian trên chủ động thực hiện. Trong quá trình thực 

hiện cần phải tham khảo ý kiến của các đồng chí trong BCH Đoàn trường đã phân công phụ 

trách, giáo viên chủ nhiệm, lãnh đạo Khoa, Bí thư chi bộ của Khoa mình. 

4. Chuẩn y kết quả bầu cử: Sau đại hội, Ban Chấp hành Liên chi đoàn, chi đoàn nhiệm 

kỳ mới lập hồ sơ báo cáo kết quả Đại hội về Ban thường vụ Đoàn trường, gồm:  

- Công văn đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. 

- Biên bản Đại hội. 

- Biên bản bầu cử BCH (biên bản kiểm phiếu), Bí thư, Phó bí thư. 

- Danh sách trích ngang của BCH (theo mẫu). 



DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHẤP HÀNH 

LIÊN CHI ĐOÀN (CHI ĐOÀN) ………………………………………         

NHIỆM KỲ: ………………………………. 

 

Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Dân tộc Tôn giáo 

Nam Nữ 

01       

02       

03       

…       

 

 TM. BCH LCĐ (CHI ĐOÀN) ………………….. 

BÍ THƯ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên đây là Kế hoạch “Tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2017, Đại hội Liên chi 

đoàn và Đại hội Đoàn trường CĐSP Ninh Thuận nhiệm kỳ 2017 - 2019” của Đoàn trường 

CĐSP Ninh Thuận./. 

 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy, BGH (báo cáo); 

- Lãnh đạo các phòng, khoa (báo cáo); 

- Các LCĐ, CĐ; 

- Các GVCN; 

- Lưu: ĐTN. 

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Phan Thị Xuân Hằng 

 

      


