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QUY CHẾ LÀM VIỆC 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC  

LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2019 – 2022 

 

Căn cứ vào Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao 

đẳng Công nghệ Thủ Đức, Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Trường Cao đẳng 

Công nghệ Thủ Đức xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội, cụ thể như sau: 

 

CHƯƠNG I 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

 

Điều 1: 

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ 

Đức lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2022 là cơ quan lãnh đạo cao nhất của công tác 

Đoàn và phong trào thanh niên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức giai đoạn 2019 

– 2022; Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh 

niên nhiệm kỳ 2017 – 2019, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn 

và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2022. Mọi hoạt động của đoàn Đại biểu và 

cá nhân mỗi đại biểu trong thời gian tổ chức Đại hội đều phải hướng tới sự thành 

công của Đại hội. 
 

Điều 2: Đại biểu Đại hội 

1. Đại biểu chính thức của Đại hội bao gồm: 127 đại biểu.  

- Đại biểu đương nhiên: Là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức nhiệm kỳ VII 2017 – 2019 và Ủy viên Ban 

Chấp hành Đoàn trường lâm thời sau khi nâng cấp nhiệm kỳ 2019 – 2022. 

- Đại biểu do Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ VII chỉ định theo Điều lệ. 

2. Đại biểu tham dự Đại hội phải có thư triệu tập của Ban Chấp hành Đoàn trường. 

Trong những trường hợp đại biểu chính thức không tham dự được thì đại biểu dự khuyết sẽ 

thay thế nhưng phải báo với Ban Tổ chức trước khi diễn ra Đại hội 01 tuần. 



3. Nhiệm vụ và quyền hạn của các đại biểu chính thức 

- Đại diện cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên toàn 

trường; phản ánh trung thực, chính xác ý kiến, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, 

thanh niên ở cơ sở nơi mình học tập và công tác đến Đại hội. 

- Nghiêm chỉnh chấp hành quy chế Đại hội, quy định sinh hoạt của đại biểu; Tự 

giác, tích cự tham gia vào tất cả hoạt động của Đại hội. 

- Tham gia thảo luận và biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thẩm tra tư 

cách đại biểu của Đại hội, Ban Kiểm phiếu; thảo luận; tham gia góp ý cho các văn 

bản của Đại hội; bầu cử Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ VIII; Biểu quyết các 

vấn đề của Đại hội, đề xuất ý kiến về công việc của Đại hội thông qua trưởng đoàn 

đại biểu hoặc trực tiếp với Đoàn Chủ tịch khi cần thiết. 

- Phản ánh đầy đủ các hoạt động và kết quả của Đại hội tới tập thể đoàn viên, 

thanh niên nơi cá nhân đang sinh hoạt, học tập. 
 

Điều 3: Đoàn Đại biểu 

1. Đoàn đại biểu được tổ chức theo các cơ sở Đoàn trực thuộc, gồm đại biểu 

chính thức đang sinh hoạt, học tập, công tác tại đơn vị đó. Trưởng đoàn đại biểu là 

người đứng đầu các đoàn, do Ban Thường vụ Đoàn trường chỉ định. Các đoàn đại 

biểu có trách nhiệm thực hiện chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội.  

2. Nhiệm vụ của Trưởng đoàn đại biểu 

- Lãnh đạo và tổ chức mọi hoạt động của đoàn đại biểu, giữ mối quan hệ giữa Đoàn 

chủ tịch với đại biểu trong suốt quá trình chuẩn bị và thời gian diễn ra Đại hội. 

- Trưởng đoàn điều hành hoạt động của Đoàn, báo cáo đầy đủ, chính xác kịp 

thời những ý kiến thảo luận và đề xuất của Đoàn với Chủ tịch đoàn; Truyền đạt các ý 

kiến của Đoàn Chủ tịch với các đại biểu trong đoàn; Nhận tài liệu và thu hồi những tài 

liệu được yêu cầu gửi lại cho Đoàn Thư ký; Chấp hành mọi sự điều động của Ban tổ 

chức Đại hội. 
 

Điều 4. Đoàn Chủ tịch – Đoàn thư ký  

1. Số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội do Ban Chấp 

hành Đoàn trường nhiệm kỳ VII đề nghị và thông qua Đại hội bằng cách biểu quyết. 

2. Đoàn Chủ tịch có những nhiệm vụ sau đây 

- Tổ chức thực hiện mọi hoạt động của Đại hội theo đúng quy chế Đại hội và 

chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua, tuânn thủ chặt chẽ các nguyên tắc, 

các quy định của Điều lệ Đoàn. 

- Điều hành việc thảo luận các nội dung văn kiện, đề án xây dựng Ban Chấp 

hành nhiệm kỳ VIII, báo cáo với Đại hội danh sách ứng cử và đề cử, xem xét việc rút 

tên hoặc không cho rút tên khỏi danh sách bầu cử, tổ chức bầu cử theo đúng quy định 

của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 



- Quyết định việc công bố và lưu hành các tài liệu, kết luận chính thức của Đại hội. 

- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh trong đại hội. 

2. Đoàn thư ký do Đoàn chủ tịch quyết định và báo cáo với Đại hội; Có nhiệm vụ ghi 

biên bản, tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ thảo luận, tiếp nhận phiếu đăng ký và các 

văn bản chuyển đến ddại hội, tổng hợp biểu quyết, soạn thảo nghị quyết đại hội. 
 

Điều 5: Ban thẩm tra tư cách đại biểu – Ban Kiểm phiếu 

1. Ban thẩm tra tư cách đại biểu do Đại hội bầu bằng hình thức biểu quyết, có 

nhiệm vụ kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự đại hội. Trong quá trình diễn ra Đại 

hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm theo dõi hoạt động cảu đại biểu, 

nếu có biểu hiện vi phạm quy chế làm việc thì nhắc nhở hoặc đề nghị bác bỏ tư cách 

đại biểu của người vi phạm. 

2. Ban Kiểm phiiếu là những đại biểu không nằm trong danh sách ứng cử Ban 

Chấp hành mà Đại hội đã thông qua được Đại hội bầu bằng hình thức biểu quyết. 

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ chuẩn bị phiếu bầu theo danh sách ứng cử viên, 

hướng dẫn thể lệ bầu cử, tiến hành bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm 

phiếu, báo cáo Đoàn Chủ tịch những trường hợp vi phạm nguyên tắc bầu cử. 

 

CHƯƠNG II 

MỘI SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI 

 

Điều 6: Trang phục 

 - Thực hiện theo quy định tại thư triệu tập đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức nhiệm kỳ VIII 2019 – 2022. Các đại 

biểu phải mang huy hiệu Đoàn và thẻ đại biểu trong tất cả các phiên làm việc. Trường 

hợp mất, phải báo ngay với Trưởng đoàn và Ban Tổ chức Đại hội. 

- 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. 
 

Điều 7:  

Trong các phiên làm việc của Đại hội, Đại biểu cần ngồi đúng vị trí được định tại 

hội trường, không tự ý thay đổi chỗ ngồi, không rời chỗ ngồi, không rời vị trí đi làm 

những việc riêng nếu không có sự đồng ý của Ban Tổ chức Đại hội. Đại biểu không 

được sử dụng điện thoại di động, các thiết bị ghi âm, ghi hình trong các phiên làm việc 

tại hội trường và các tổ thảo luận. Đại biểu không được mang theo vũ khí, chất cháy 

nổ, không sử dụng rượu bia, chất kích thích trong thời gian dự Đại hội. 

 

 



Điều 8:  

- Trong các phiên họp toàn thể tại hội trường, nếu muốn phát biểu, đại biểu cần 

đăng ký trước về nội dung phát biểu bằng phiếu đăng ký và chỉ được phát biểu khi 

được Đoàn Chủ tịch giới thiệu. 

- Việc biểu quyết trong Đại hội được thực hiện bằng thẻ biểu quyết. 
 

Điều 9: 

Các tài liệu của Đại hội được bảo quản theo chế độ tài liệu mật, tuyệt đối không 

tự ý lưu hành tài liệu riêng trong Đại hội. Chấp hành nguyên tắc về kỷ luật phát ngôn 

không để lộ ra ngoài những thông tin mang tính nội bộ của đại hội. 
 

Điều 10: Thời gian làm việc của Đại hội 

- Phiên thứ nhất: Từ 07h00 – 12h00 ngày 05/12/2019 

- Phiên thứ hai: Từ 13h00 – 17h30 ngày 05/12/2019  

Ngoài các giờ trên, thời gian làm việc phải thực hiện theo chương trình đã được 

Đại hội thông qua. Đại biểu đại hội phải có mặt ít nhất 15 phút trước khi phiên làm 

việc bắt đầu. Không tự ý vắng mặt, nếu vắng mặt phải báo cáo bằng văn bản và được 

sự đồng ý của Trường đoàn đại biểu và Ban tổ chức Đại hội. 

 

CHƯƠNG III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 11:  

Quy chế này được Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng 

Công nghệ Thủ Đức lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2022 biểu quyết thông qua. Tất cả 

đại biểu có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc những quy định trong quy chế này. 

Những đại biểu vi phạm quy chế này sẽ bị xem xét xử lý và thông báo về nơi sinh 

hoạt, học tập, công tác tùy theo mức độ cụ thể. 

 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI VIII 

 


