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QUY ĐỊNH SINH HOẠT ĐẠI BIỂU 

 

1. Đại biểu có mặt trước 15 phút theo chương trình của Đại hội (buổi sáng bắt 

đầu từ 06h45, buổi chiều bắt đầu từ lúc 12h45). Đại điểm tại Hội trường H – Trường 

Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. Đại biểu xuất trình thẻ đại biểu để điểm danh tại bàn 

đặt trước Hội trường. 

2. Đại biểu đảm bảo thực hiện tốt các quy định về thời gian, nội dung làm việc, 

sinh hoạt trong quá trình tham dự Đại hội theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại 

hội và Đoàn Chủ tịch. Đại biểu ngồi theo sơ đồ chỗ ngồi do Ban Tổ chức bố trí, 

không được tự ý đổi chỗ trong suốt quá trình diễn ra Đại hội. 

3. Trang phục của Đại biểu tham dự Đại hội: Áo đồng phục Thanh niên Việt 

Nam có in hình biểu trưng của Đại hội, quần tây sẫm màu (đối với nam) và váy đen 

ngắn không qua gối (đối với nữ), dày hoặc dép có quai hậu. 

4. Đại biểu nhận tài liệu Đại hội từ khu vực điểm danh sáng ngày 05/12/2019 

(phiên thứ nhất). Tài liệu đại hội chỉ phát 1 lần trong quá trình diễn ra Đại hội, đại 

biểu có nghĩa vụ giữ và sử dụng tài liệu trong suốt 2 phiên Đại hội. 

5. Đại biểu không được làm việc riêng (nói chuyện, làm việc riêng). Nghiêm cấm 

hút thuốc lá, uống bia rượu và sử dụng các chất kích thích, gây nổ, đánh nhau. 

6. Đại biểu lưu ý mang theo huy hiệu Đoàn, thẻ đại biểu và thẻ biểu quyết (được 

Ban Tổ chức phát kèm với văn kiện Đại hội) trong suốt quá trình tham dự Đại hội. 

7. Đại biểu có việc đột xuất phải vắng mặt trong thời điểm Đại hội phải báo cáo trực 

tiếp Trưởng đoàn đại biểu. Khi Ban Tổ chức Đại hội đồng ý thì đại biểu mới được vắng 

mặt. Đối với các trường hợp ra khỏi khu vực tổ chức Đại hội trong thời gian ngắn, thì phải 

báo cáo với Ban Thẩm tra tư cách đại biểu để quản lý tình hình đại biểu. 
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