
BCH ĐOÀN TỈNH BẮC GIANG 

*** 

Số:        CV/TĐTN-TCKT 
“V/v triển khai hướng dẫn tổ chức  

Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Bắc Giang, ngày     tháng 11 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc. 

 

 

Ngày 01/11/2021, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Hướng dẫn số 

66-HD/TWĐTN-BTC Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội 

đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; 

sau khi nghiên cứu, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các 

huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc nghiên cứu, thực hiện theo Hướng dẫn của 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành (có Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung 

ương Đoàn gửi kèm) và lưu ý một số nội dung liên quan tới một số tỷ lệ trong 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cần đảm bảo, cụ thể như sau: 

- Tỷ lệ Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ là nữ ít nhất 15%; phấn 

đấu trong thường trực Đoàn cấp huyện 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).  

Đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc 

nghiêm túc triển khai thực hiện; c n cứ t nh h nh thực tế hướng dẫn cụ thể tỷ lệ 

nữ, dân tộc đối với cấp cơ sở theo nguyên tắc bằng và phấn đấu cao hơn nhiệm 

kỳ cũ. Trong quá tr nh triển khai thực hiện gặp vướng mắc, đề nghị liên hệ đồng 

chí Hoàng V n Quân - Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn, Sđt: 

0976061984./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (b/c); 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c); 

- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 

Tỉnh ủy (p/h); 

- Đảng ủy các trường cao đẳng, đại học (p/h); 

- Như trên (t/h); 

- Các Ủy viên BCH Tỉnh đoàn (c/đ); 

- Các ban thuộc Tỉnh đoàn; 

- Đ ng website Tỉnh đoàn; 

- Lưu TCKT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Thân Trung Kiên 
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