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  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

ĐẠI HỌC HUẾ  

LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2022-2027 

*** 

Dự thảo 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Thừa Thiên Huế, ngày      tháng       năm 2022 

 

QUY CHẾ 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC HUẾ 

KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2022-2027 

 

 Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ do BCH Trung ương Đoàn khóa 

XI ban hành; Căn cứ các văn bản hướng dẫn về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp 

nhiệm kỳ 2022-2027 do Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế 

ban hành; 

 Căn cứ biên bản Hội nghị Ban chấp hành Đoàn Đại học Huế ngày 18 tháng 4 và  

21 tháng 7 năm 2022. 

 Ban tổ chức Đại hội ban hành Quy chế Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau: 

Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

 Điều 1: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế lần thứ VI, 

nhiệm kỳ 2022-2027 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng có nhiệm vụ:  

 - Tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2017-2022. 

Thảo luận, thống nhất phương hướng nhiệm vụ, chương trình công tác Đoàn và phong 

trào sinh viên nhiệm kỳ 2022-2027. 

- Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội của Đoàn cấp trên và Điều lệ Đoàn. 

 - Bầu Ban chấp hành Đoàn Đại học Huế nhiệm kỳ 2022-2027. 

- Bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027. 

 Điều 2: Đại biểu chính thức của Đại hội bao gồm: 

 - Đại biểu đương nhiên (Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Đại học Huế khóa V). 

 - Đại biểu được bầu từ Đoàn các đơn vị trực thuộc (theo chỉ tiêu của Đề án tổ 

chức Đại hội Đoàn Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027). 

 - Đại biểu chỉ định không quá 5% 

 Đại biểu có nhiệm vụ: 

 - Đại diện ý chí và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, sinh viên: có trách 

nhiệm phản ánh ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên, sinh viên, có tinh thần đoàn kết và 

xây dựng. 

 - Tự giác tham gia đầy đủ chương trình và nghiêm chỉnh chấp hành quy chế Đại 

hội. 
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 - Tuyên truyền kết quả của Đại hội đến với đoàn viên, sinh viên trong đơn vị 

mình. 

 Điều 3: Mỗi đoàn đại biểu cử đồng chí Bí thư Đoàn làm trưởng đoàn và là người 

có trách nhiệm cao nhất có nhiệm vụ báo cáo về tình hình đại biểu của đơn vị mình cho 

Ban tổ chức Đại hội và Ban kiểm tra tư cách đại biểu (khi có yêu cầu). 

Chương 2 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 Điều 4: Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế khóa V có trách nhiệm chuẩn bị để tổ 

chức tốt Đại hội đến khi bàn giao cho ban chấp hành mới, tại Đại hội nếu có vấn đề cần 

phải giải trình theo yêu cầu của Đoàn chủ tịch và Đại hội thì Ban Chấp hành phải có 

trách nhiệm trình bày để Đại hội xem xét và quyết định. 

 Điều 5: Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ nội dung 

theo chương trình của Đại hội thông qua, điều hành Đại hội thảo luận và quyết định 

phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ mới, bầu Ban chấp hành khoá V. Đoàn chủ 

tịch làm việc theo chế độ tập thể. 

 Điều 6: Trách nhiệm của Đoàn thư kí Đại hội: Tổng hợp ý kiến tham luận, thảo 

luận của đại biểu và ý kiến phát biểu chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên để bổ sung hoàn 

chỉnh các báo cáo tại đại hội theo kết luận của Đoàn chủ tịch, trình bày dự thảo Nghị 

quyết Đại hội và tiếp nhận ý kiến đăng kí phát biểu của đại biểu. 

 Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách đại biểu: Tổng hợp tình hình đại 

biểu và báo cáo trước Đại hội, nếu có trường hợp không đủ tư cách đại biểu tham dự 

Đại hội phải báo cáo kịp thời để Đại hội xem xét và quyết định. 

 Điều 8: Một số quy định khác   

 Về trang phục: Đại biểu mặc áo xanh Thanh niên Việt Nam. Các đại biểu là 

người dân tộc thiểu số mặc trang phục đặc trưng của dân tộc mình. Tất cả các đại biểu 

phải đeo phù hiệu Đại hội khi tham dự Đại hội. 

Về thời gian: Đại biểu phải đến sớm 15 phút so với thời gian trong chương trình 

Đại hội để sinh hoạt chung. 

Đại biểu biểu quyết bằng Thẻ đoàn viên. 

Đại biểu phải ngồi đúng chỗ đã quy định, khi muốn phát biểu ý kiến phải đăng kí 

với thư kí hoặc giơ tay và được Đoàn chủ tịch cho phép mới phát biểu. 

Đại biểu vắng mặt phải báo cáo cho trưởng đoàn để Trưởng đoàn báo cáo với 

Đoàn chủ tịch. 

Đại biểu không được hút thuốc trong Hội trường và cài đặt điện thoại di động ở 

chế độ yên lặng, tuân thủ các hướng dẫn của ban tổ chức Đại hội và giữ gìn trật tự, vệ 

sinh chung. 

Chương 3 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 Điều 9: Quy chế này được Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học 

Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 biểu quyết thông qua.  

 Điều 10: Tất cả đại biểu phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế này./. 
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