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    501 -KH/TĐTN-TCKT 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Bắc Giang, ngày 07 tháng 11 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Chỉ đạo Đại hội điểm và bầu trực tiếp Bí thƣ tại đại hội  

gắn với duyệt nội dung đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 

------------- 
 

Thực hiện Kế hoạch s  179-KH/TĐTN-TCKT ngày 21/9/2021 của Ban 

Chấp hành Tỉnh đoàn về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu 

Đoàn TNC  Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; 

căn cứ báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 

2027 của Ban Thường vụ các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc; Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch chỉ đạo Đại hội điểm và bầu trực tiếp 

Bí thư tại đại hội gắn với duyệt nội dung đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 

2027, cụ thể như sau   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức Đại hội điểm nhằm đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức Đại 

hội của địa phương, đơn vị, trên cơ sở đó phân tích ưu điểm, hạn chế, nguyên 

nhân, rút ra bài học kinh nghiệm cụ thể để tổ chức thành công Đại hội Đoàn các 

cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNC  Hồ Chí Minh tỉnh bắc Giang lần thứ 

XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Việc bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội thể hiện sự dân 

chủ trong đoàn và phát huy vai trò dân chủ trực tiếp của các đại biểu tại đại hội. 

2. Địa phương, đơn vị được chọn chỉ đạo Đại hội điểm sẽ bầu trực tiếp Bí 

thư tại đại hội; đảm bảo có tính đại diện về địa bàn, lĩnh vực, đ i tượng, cán bộ 

và các điều kiện khác, đồng thời có cơ sở vật chất đảm bảo để tổ chức Đại hội 

điểm, bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội và được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền 

địa phương, đơn vị và đoàn viên, thanh niên. 

3. Đại hội điểm và bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội phải được chuẩn bị chu 

đáo, công tác tổ chức đảm bảo đúng Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ 

Đoàn, Quy chế cán bộ Đoàn và Kế hoạch s  179-KH/TĐTN-TCKT ngày 

21/9/2021 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy cùng 

cấp và Đoàn cấp trên, đồng thời phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thể hiện sức 

sáng tạo của tuổi trẻ; có ý nghĩa tạo mẫu và có giá trị thiết thực để rút kinh 

nghiệm cho công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện trên diện rộng. Việc duyệt nội 

dung đại hội đoàn các cấp phải đảm bảo về thời gian, nội dung, thành phần và 
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đảm bảo sự th ng nhất của đoàn cấp trên, cấp ủy cùng cấp và đơn vị được duyệt 

hồ sơ đại hội. 

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, s  hóa trong việc tổ chức 

Đại hội; đồng thời, thực hiện đảm bảo các quy định về công tác phòng, ch ng 

dịch Covid-19. 

II. ĐẠI HỘI ĐIỂM VÀ BẦU TRỰC TIẾP BÍ THƢ TẠI ĐẠI HỘI 

ĐOÀN CẤP CƠ SỞ  

1. Căn cứ Kế hoạch s  179-KH/TĐTN-TCKT ngày 21/9/2021 của Ban 

Chấp hành Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc 

xây dựng kế hoạch Đại hội điểm cấp cơ sở và lựa chọn các đơn vị để bầu trực 

tiếp Bí thư tại đại hội của địa phương, đơn vị.  

 2. Ban Thường vụ các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc rút kinh 

nghiệm Đại hội điểm và việc bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội cấp cơ sở ngay sau 

khi tổ chức xong; đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn những vấn 

đề mới từ thực tiễn. 

3. Căn cứ vào báo cáo của các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc về việc 

chuẩn bị Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 

chọn một s  Đoàn cấp cơ sở để tổ chức Đại hội điểm và bầu trực tiếp Bí thư tại 

đại hội trên một s  địa bàn, lĩnh vực như sau  

- Huyện đoàn Việt Yên  Chọn 01 Đoàn xã, thị trấn. 

- Huyện đoàn Tân Yên  Chọn Đoàn Công an huyện. 

- Đoàn Kh i Các cơ quan tỉnh  Chọn 01 cơ sở Đoàn kh i công chức, viên chức 

(không chọn kh i các trường học). 

- Đoàn Kh i Doanh nghiệp tỉnh  Chọn 01 cơ sở Đoàn kh i doanh nghiệp. 

- Đoàn Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang  Chọn 01 Liên chi đoàn. 

4. Thời gian tổ chức Đại hội điểm và bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội  

- Các cơ sở Đoàn được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lựa chọn  Hoàn thành 

trƣớc ngày 15/01/2021.  

- Đ i với các cơ sở đoàn do cấp đoàn cấp huyện lựa chọn để đại hội điểm  

Hoàn thành trƣớc ngày 31/01/2021.  

* Lưu ý: Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc tỷ lệ bầu trực tiếp Bí 

thư tại đại hội theo Kế hoạch số 179-KH/TĐTN-TCKT ngày 21/9/2021 của Ban 

Chấp hành Tỉnh đoàn. Riêng các huyện, thành đoàn, mỗi đơn vị lựa chọn và chỉ 

đạo ít nhất 03 Đoàn xã, phường, thị trấn để thực hiện bầu trực tiếp Bí thư tại 

đại hội. 
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III. ĐẠI HỘI ĐIỂM VÀ BẦU TRỰC TIẾP BÍ THƢ TẠI ĐẠI HỘI 

ĐOÀN CẤP HUYỆN, TƢƠNG ĐƢƠNG 

1. Căn cứ vào báo cáo tổng hợp đăng ký tổ chức Đại hội điểm cấp huyện 

của các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc, sau khi trao đổi và th ng nhất với 

Thường trực huyện ủy Tân Yên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn th ng nhất chọn 

Huyện đoàn Tân Yên là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện và tương 

đương của tỉnh và thực hiện bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội. 

2. Thời gian tổ chức Đại hội điểm và bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội đoàn 

cấp huyện và tương đương hoàn thành trƣớc ngày 10/4/2022. 

* Lưu ý: Riêng tỷ lệ bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội đoàn cấp huyện (tối 

thiểu 20%), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ trao đổi trực tiếp với cấp ủy của các 

đơn vị để chỉ đạo, triển khai thực hiện. 

IV. PHÂN CÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐIỂM VÀ BẦU TRỰC TIẾP BÍ 

THƢ TẠI ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP 

1. Cấp cơ sở 

- Tại Huyện đoàn Việt Yên  Đại diện thường trực 10 huyện đoàn, thành 

đoàn và 10 Bí thư Đoàn cơ sở mà đơn vị lựa chọn tổ chức điểm kh i địa bàn dân 

cư (mỗi đơn vị gồm 02 người). 

- Tại Huyện đoàn Tân Yên, Đoàn Kh i Các cơ quan tỉnh, Đoàn Kh i Doanh 

nghiệp tỉnh và Đoàn Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang  Đề nghị các huyện, 

thành đoàn và đoàn trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tiễn, tiến hành đăng ký 

thành phần tham dự và gửi về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trƣớc ngày 

05/12/2021. 

2. Cấp huyện 

Diễn ra tại Huyện đoàn Tân Yên gồm  Đại diện thường trực các huyện, thành 

đoàn (mỗi đơn vị 02 đồng chí), các đoàn trực thuộc (mỗi đơn vị 01 đồng chí). 

 * Lưu ý: Tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19, Ban Thường 

vụ Tỉnh đoàn sẽ điều chỉnh cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện. 

V. DUYỆT NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP 

1. Thẩm quyền duyệt nội dung Đại hội Đoàn các cấp 

- Ban Thường vụ Đoàn cấp trên trực tiếp có trách nhiệm và thẩm quyền 

duyệt nội dung Đại hội Đoàn các đơn vị trực thuộc. 

- Đ i với Đoàn cấp cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn làm Đại 

hội điểm và bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ cử đại 

diện tham gia duyệt nội dung Đại hội cùng Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện. 
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2. Thời gian 

- Thời gian duyệt Đại hội  01 tháng trước khi tổ chức Đại hội. 

- Thời gian gửi hồ sơ duyệt nội dung Đại hội lên Đoàn cấp trên chậm nhất 

15 ngày trước ngày duyệt Đại hội. 

3. Nội dung duyệt Đại hội 

(1) Đề án, Kế hoạch tổ chức Đại hội. 

(2) Dự thảo Chương trình Đại hội. 

(3) Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm 

kỳ cũ và phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới. 

(4) Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành. 

(5) Đề án nhân sự Ban Chấp hành và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn 

cấp trên (Đề án có kèm theo danh sách trích ngang, lý lịch dự kiến nhân sự bầu 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư; dự kiến nhân sự 

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên). 

(6) Báo cáo công tác hậu cần, an ninh và công tác tuyên truyền. 

* Lưu ý: Hồ sơ duyệt Đại hội phải xin ý kiến của cấp ủy Đảng cùng cấp 

trước khi báo cáo lên Đoàn cấp trên. Toàn bộ hồ sơ duyệt Đại hội được photo 

gửi Ban Thường vụ Đoàn cấp trên theo thành phần duyệt Đại hội.  

4. Duyệt nội dung Đại hội Đoàn cấp cơ sở 

- Căn cứ Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, Ban Thường vụ các 

huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức duyệt nội dung Đại hội Đoàn cấp cơ 

sở đảm bảo về thời gian, nội dung và thành phần. 

- Thời gian duyệt nội dung Đại hội Điểm cấp cơ sở do Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn chọn trƣớc ngày 31/12/2021. Đề nghị ban Thường vụ Đoàn cấp 

huyện có Đoàn cấp cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn tổ chức Đại hội 

Điểm gửi thời gian, địa điểm, 02 bộ hồ sơ duyệt nội dung Đại hội điểm cho Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn chậm nhất 10 ngày trước ngày duyệt Đại hội. 

5. Duyệt nội dung Đại hội Đoàn cấp huyện và tƣơng đƣơng 

- Thời gian: Đại hội Điểm Đoàn cấp huyện duyệt nội dung trƣớc ngày 

10/3/2022. Ban Thường vụ Huyện đoàn Tân Yên chủ động ph i hợp với Ban Tổ chức - 

Kiểm tra Tỉnh đoàn th ng nhất thời gian báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quyết định. 

- Địa điểm: Huyện đoàn Tân Yên. 

- Thành phần dự duyệt nội dung Đại hội: 

+ Đại diện Thường trực Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh đoàn. 
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+ Đại diện lãnh đạo cấp ủy huyện Tân Yên. 

+ Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Tân Yên. 

+ Cán bộ chuyên trách cơ quan Huyện đoàn Tân Yên phụ trách tham mưu 

nội dung Đại hội (nếu có). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tỉnh đoàn 

 - Thành lập Tổ công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ 

chức Đại hội điểm và bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội đoàn cấp cơ sở, cấp huyện 

và tương đương. Tổ công tác phân công các thành viên tham dự, chỉ đạo và tổng 

kết, đánh giá, báo cáo kết quả tổ chức Đại hội điểm và bầu trực tiếp Bí thư tại 

đại hội theo Kế hoạch. 

- Làm việc với Thường trực Huyện ủy Tân Yên để th ng nhất về phương 

án tổ chức Đại hội điểm và bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội đoàn cấp huyện và 

tương đương. 

- Duyệt văn kiện và các nội dung liên quan đến Đại hội của các đơn vị tổ 

chức Đại hội điểm của tỉnh theo thời gian quy định. 

- Giao Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn làm đầu m i ph i hợp với Tổ 

công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đôn đ c, theo dõi việc tổ 

chức Đại hội điểm và bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội đoàn các cấp và công tác 

tổng hợp, báo cáo Trung ương Đoàn. 

2. Các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc 

 - Xây dựng Kế hoạch chỉ đạo Đại hội điểm và bầu trực tiếp Bí thư tại đại 

hội đoàn cấp cơ sở đảm bảo nội dung và tiến độ theo Kế hoạch s  179-

KH/TĐTN-TCKT ngày 21/9/2021 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn. 

- Nghiên cứu lựa chọn đơn vị chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm và bầu trực 

tiếp Bí thư tại đại hội đoàn cấp cơ sở. Ban Thường vụ Huyện đoàn Tân Yên chủ 

động báo cáo cấp ủy, lãnh đạo địa phương về việc tổ chức Đại hội điểm và bầu 

trực tiếp Bí thư tại đại hội đoàn cấp huyện và tương đương tại đơn vị; ph i hợp 

với Tổ công tác chỉ đạo Đại hội của tỉnh chuẩn bị chu đáo các điều kiện cơ sở 

vật chất, nội dung và tổ chức thành công Đại hội điểm và bầu trực tiếp Bí thư tại 

đại hội đoàn cấp huyện và tương đương theo Kế hoạch này.  

- Tổ chức duyệt nội dung Đại hội Đoàn cấp cơ sở đảm bảo theo quy định. 

- Báo cáo kết quả tổ chức Đại hội điểm và bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội 

đoàn cấp cơ sở với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (qua Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh 

đoàn) trƣớc ngày 10/02/2022. 
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Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo Đại hội điểm và bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội 

gắn với duyệt nội dung đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn đề nghị các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn 

- Thường trực Tỉnh ủy 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy                               (để b/c); 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Ủy ban MTTQ tỉnh                

- Ban Tổ chức, Ban TNCN&ĐT TWĐ                                                                                                                         

- BTV các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh 

ủy (để ph i hợp chỉ đạo);               

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu các trường cao đẳng, 

đại học (để ph i hợp chỉ đạo); 

- Các đồng chí UVBCH Tỉnh đoàn; 

- Các ban, đơn vị thuộc Tỉnh đoàn; 

- Các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc (để t/h); 

- Lưu TCKT. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Thân Trung Kiên 
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