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BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

*** 

Số             -HD/TWĐTN-BTC 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Hà Nội, ngày         tháng        năm 2021 

 

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 

---------- 
 

Căn cứ Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh và Kế hoạch số 411-KH/TWĐTN-BTC ngày 25/8/2021 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đoàn về 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, Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, cụ thể như sau:  

I. TÊN GỌI CỦA ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP 

1. Những đơn vị tổ chức Đại hội đại biểu, thống nhất tên gọi là: Đại hội đại 

biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh + tên địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức Đại hội 

+ lần thứ (nếu có) + nhiệm kỳ. 

2. Đoàn cơ sở tổ chức Đại hội đoàn viên, thống nhất gọi tên là: Đại hội 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh + tên địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức Đại hội + 

lần thứ (nếu có) + nhiệm kỳ. 

3. Đối với chi đoàn cơ sở, thống nhất tên gọi là: Đại hội chi đoàn + tên địa 

phương, cơ quan, đơn vị tổ chức Đại hội + lần thứ (nếu có) +  nhiệm kỳ. 

II. NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI 

- Những đơn vị có nhiệm kỳ 5 năm 2 lần, thống nhất nhiệm kỳ là 2022 - 

2024 (nhiệm kỳ sau là 2024 - 2027); những đơn vị có nhiệm kỳ 5 năm 1 lần, thống 

nhất nhiệm kỳ là 2022 - 2027. 

- Đại hội chi đoàn, đoàn trường trung học phổ thông, đoàn trung tâm giáo 

dục thường xuyên và đoàn trường dạy nghề có nhiệm kỳ 1 năm/lần có thể tổ chức 

đại hội trong học kỳ I năm học 2021 - 2022. 

- Việc kéo dài, rút ngắn nhiệm kỳ Đại hội cấp huyện và cấp cơ sở giao cho 

Ban thường vụ Đoàn cấp tỉnh quyết định trên nguyên tắc thuận lợi cho việc tổ 

chức Đại hội 4 cấp trong 1 năm nhưng thời gian kéo dài hoặc rút ngắn không quá 

nửa thời gian nhiệm kỳ của cấp đó.  

- Hội nghị đại biểu áp dụng đối với các đơn vị sau đây: 

+ Đơn vị có nhiệm kỳ 5 năm: 2019 - 2024; 2020 - 2025; 2021 - 2026. 

+ Đơn vị có nhiệm kỳ 5 năm 2 lần: 2020 - 2023; 2021 - 2024. 
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III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI 

1. Đại hội Đoàn các cấp thực hiện các nội dung sau 

- Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và xác định, 

phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới. 

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn 

quốc lần thứ XII và dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên; đóng góp ý kiến sửa 

đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (nếu có). 

- Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới (trừ đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh trong Quân đội). 

- Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên. 

2. Đối với Hội nghị đại biểu Đoàn các cấp thực hiện các nội dung sau 

- Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm 

tổ chức hội nghị.  

- Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đoàn trong thời gian tiếp theo, nhằm phù hợp với thực tiễn và định hướng, chỉ 

đạo của Đoàn cấp trên và cấp ủy. 

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn cấp 

trên, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều 

lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (nếu có). 

- Bầu đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên. 

- Bầu bổ sung Ban Chấp hành (nếu có). 

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU ĐOÀN CÁC CẤP 

1. Chương trình Đại hội 

1.1. Nội dung và trình tự của chương trình Đại hội phải đảm bảo tính hợp 

lý; hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ của Đại hội; đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy 

định của Điều lệ và các quy định của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

1.2. Chương trình Đại hội do Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội dự kiến 

số lượng phiên làm việc phù hợp với thời gian tổ chức đại hội theo Kế hoạch số 

411-KH/TWĐTN-BTC ngày 25/8/2021; đại hội cấp cơ sở tổ chức không quá 01 

ngày, đại hội cấp huyện tổ chức không quá 1,5 ngày, đại hội cấp tỉnh tổ chức 

không quá 02 ngày. Đoàn cấp cơ sở trở lên có thể tham khảo nội dung cơ bản các 

phiên làm việc trong đại hội gồm: 

1.2.1. Ngày làm việc thứ nhất, nên thực hiện các nội dung sau: 

- Chào cờ (Quốc ca, đoàn ca); 

- Ban Chấp hành đương nhiệm giới thiệu để Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch; 
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- Đoàn Chủ tịch giới thiệu bầu Đoàn Thư ký Đại hội; 

- Đoàn Chủ tịch giới thiệu bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; 

- Đoàn Chủ tịch trình bày và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua 

chương trình làm việc của Đại hội; thông qua nội quy, quy chế chế làm việc;  

- Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; 

- Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện của 

Đại hội Đoàn cấp trên; thảo luận dự thảo các văn kiện của Đại hội. 

1.2.2. Ngày làm việc thứ hai, nên thực hiện các nội dung: 

- Chào cờ (Quốc ca, Đoàn ca); 

- Đại diện Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc Đại hội;  

- Đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo tình hình đại biểu và biểu quyết tư cách đại biểu; 

- Đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cũ, mục tiêu, nhiệm 

vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới; 

- Tham luận tại Đại hội (lựa chọn các tham luận tiêu biểu của đại biểu dự 

Đại hội, đại diện sở, ban, ngành, cơ quan tại địa phương, đơn vị) 

- Đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 

vừa qua;  

- Đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện 

Đại hội Đoàn cấp trên; 

- Đoàn Chủ tịch mời lãnh đạo cấp ủy cùng cấp chỉ đạo; 

- Đoàn Chủ tịch mời đại diện Ban Thường vụ Đoàn cấp trên chỉ đạo;  

- Đoàn Chủ tịch điều hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới;  

- Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua kết quả bầu 

cử Ban chấp hành.  

- Đoàn Chủ tịch điều hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên;  

- Ra mắt Ban Chấp hành khoá mới; 

- Chia tay thành viên Ban Chấp hành khoá cũ; 

- Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua nghị quyết Đại hội. 

- Chào cờ bế mạc (Quốc ca, Đoàn ca); 

Lưu ý:  

+ Khai mạc Phiên thứ nhất, phiên trọng thể và khi bế mạc đại hội cử hành 

nghi thức chào cờ (Quốc ca, Đoàn ca). 

+ Đối với nội dung thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội đoàn 

các cấp, sửa đổi Điều lệ Đoàn, tùy điều kiện thực tế, Ban Chấp hành triệu tập đại 
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hội có thể tổ chức các hội nghị, diễn đàn trực tuyến trong khoảng 05 ngày trước 

ngày khai mạc Đại hội, thành phần là đại biểu dự Đại hội. 

+ Đối với Đại hội đoàn viên, Đại hội không thực hiện bầu Ban Thẩm tra tư 

cách đại biểu và trình bày báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. 

1.3. Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc chủ động xây dựng chương 

trình đại hội trên cơ sở thời gian tổ chức đại hội và tham khảo nội dung chương 

trình đại hội nêu trên. 

1.4. Chương trình Đại hội phải được Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết. 

1.5. Các quyết định của Đại hội ở các phiên đều có giá trị như nhau. 

2. Chương trình Hội nghị đại biểu 

2.1. Nội dung và trình tự của chương trình Hội nghị đại biểu phải đảm bảo 

tính hợp lý; hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ của Hội nghị đại biểu đúng nguyên tắc, 

thủ tục quy định. 

2.2. Chương trình của Hội nghị đại biểu gồm các nội dung: 

- Thông qua chương trình làm việc Hội nghị; thông qua nội quy (quy chế) 

Hội nghị; bầu Chủ tọa, Thư ký Hội nghị, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thảo luận, 

đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội Đoàn cấp trên. 

- Diễn văn khai mạc Hội nghị; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và biểu 

quyết tư cách đại biểu; Báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu 

nhi từ Đại hội đến thời điểm Hội nghị và bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 

công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đến hết nhiệm kỳ; Báo cáo tổng hợp 

ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên; nghe phát biểu chỉ đạo của 

lãnh đạo cấp ủy cùng cấp, Ban Thường vụ Đoàn cấp trên; kiện toàn Ban Chấp 

hành và các chức danh trong Ban Chấp hành (nếu có); bầu Đoàn đại biểu đi dự 

Đại hội Đoàn cấp trên. 

- Chào cờ khai mạc và bế mạc Hội nghị đại biểu. 

2.3. Chương trình Hội nghị đại biểu phải được Hội nghị thông qua bằng 

hình thức biểu quyết 

V. CÁC CƠ QUAN PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC CỦA ĐẠI HỘI, HỘI 

NGHỊ ĐẠI BIỂU 

1. Đối với Đại hội 

1.1. Đoàn Chủ tịch Đại hội  

- Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm những đại biểu chính thức (đối với Đại hội 

đại biểu) hoặc đoàn viên (đối với Đại hội đoàn viên), do Ban Chấp hành cấp triệu 

tập Đại hội giới thiệu; Đại hội biểu quyết về số lượng và danh sách Đoàn Chủ 

tịch. Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành công việc của Đại hội, làm việc theo nguyên 
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tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Đối với chi đoàn cơ sở có số lượng 

dưới 09 đoàn viên, có thể chỉ bầu 01 người làm Chủ tịch Đại hội. 

- Về việc mời lãnh đạo tham gia Đoàn Chủ tịch tại phiên trọng thể của Đại 

hội: Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội có thể mời đại biểu là đại diện lãnh đạo 

Đảng, chính quyền ở địa phương, lãnh đạo Đoàn cấp trên, các bậc lão thành cách 

mạng… tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội nhằm thể hiện sự quan tâm của cấp ủy 

đảng, chính quyền, các bậc lão thành cách mạng cũng như các thế hệ cán bộ đoàn 

với tuổi trẻ, với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn 

vị. Số lượng, thành phần mời tham gia Đoàn Chủ tịch do Ban Chấp hành cấp triệu 

tập Đại hội quyết định. Các đồng chí được mời tham gia Đoàn Chủ tịch nêu trên 

không tham gia điều hành và quyết định các công việc của Đại hội. 

1.1.1. Số lượng Đoàn Chủ tịch Đại hội ở các cấp  

- Cấp tỉnh: từ 7 - 13 đồng chí. 

- Cấp huyện và tương đương: từ 5 - 9 đồng chí. 

- Cấp cơ sở: từ 3 - 5 đồng chí. 

- Đối với chi đoàn cơ sở: từ 1 - 3 đồng chí. 

* Đối với các đơn vị mới sáp nhập, hợp nhất có số đầu mối lớn, số lượng 

Đoàn Chủ tịch có thể tăng từ 01 đến 02 thành viên trên cơ sở thống nhất của cấp 

ủy cùng cấp và đoàn cấp trên trực tiếp. 

1.1.2. Nhiệm vụ 

- Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, nội quy (quy chế) đã 

được Đại hội quyết định. 

- Giới thiệu số lượng, danh sách Đoàn Thư ký; Ban Thẩm tra tư cách đại 

biểu (trừ Đại hội đoàn viên) để Đại hội biểu quyết thông qua.  

- Quyết định việc lưu hành các tài liệu của Đại hội. 

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo của Ban Chấp 

hành cấp triệu tập Đại hội.  

- Điều hành công tác bầu cử: 

+ Hướng dẫn để Đại hội thảo luận, quán triệt tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu 

Ban Chấp hành khóa mới; yêu cầu, tiêu chuẩn Bí thư (nếu Đại hội trực tiếp bầu 

Bí thư); tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên. 

+ Hướng dẫn việc ứng cử, đề cử Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư (nếu Đại 

hội bầu trực tiếp Bí thư) và đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên. 

+ Tổng hợp danh sách những người ứng cử, đề cử và những người xin rút; 

xem xét, quyết định cho rút hoặc không cho rút tên đối với các trường hợp xin rút 

tên khỏi danh sách bầu cử; trường hợp còn nhiều ý kiến chưa thống nhất thì Đoàn 
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Chủ tịch có thể xin ý kiến quyết định của Đại hội; lập danh sách bầu cử, lấy biểu 

quyết của Đại hội thông qua danh sách bầu cử. 

+ Giới thiệu số lượng, danh sách Ban Kiểm phiếu, Trưởng Ban Kiểm phiếu 

để Đại hội biểu quyết. Lãnh đạo hoạt động của Ban Kiểm phiếu.  

- Giải quyết những vấn đề phát sinh trong Đại hội. 

- Điều hành thông qua nghị quyết Đại hội. 

- Tổng kết, bế mạc Đại hội. 

1.1.3. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội 

- Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch là 

những đại biểu chính thức (đối với Đại hội đại biểu) hoặc đoàn viên (đối với Đại 

hội đoàn viên) của Đại hội để giới thiệu với Đại hội. 

- Nếu đại biểu Đại hội thống nhất với số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch 

thì Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ một lần số lượng và danh sách 

Đoàn Chủ tịch. 

- Nếu đại biểu Đại hội không thống nhất hoặc có ý kiến khác về số lượng 

và danh sách Đoàn Chủ tịch được giới thiệu thì Đại hội xem xét, thảo luận và 

quyết định bằng hình thức biểu quyết hoặc bằng phiếu tín nhiệm. 

1.2. Đoàn Thư ký Đại hội 

Đoàn Thư ký Đại hội gồm những đại biểu chính thức (đối với Đại hội đại 

biểu) hoặc đoàn viên (đối với Đại hội đoàn viên), do Đoàn Chủ tịch Đại hội giới 

thiệu để Đại hội biểu quyết về số lượng, danh sách Đoàn Thư ký và Trưởng Đoàn 

thư ký. Đối với chi đoàn cơ sở có số lượng đoàn viên ít, có thể chỉ bầu 01 người 

làm Thư ký Đại hội. 

1.2.1. Số lượng Đoàn Thư ký Đại hội ở các cấp 

- Đại hội Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở: từ 1 - 3 đồng chí. 

- Số lượng Đoàn Thư ký ở Đại hội đại biểu từ cấp huyện và tương đương 

trở lên từ 2 - 5 đồng chí.  

1.2.2. Nhiệm vụ 

- Ghi biên bản Đại hội; tổng hợp ý kiến thảo luận và dự thảo các văn bản 

kết luận, Nghị quyết của Đại hội; trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội. 

- Quản lý và phát tài liệu, ấn phẩm của Đại hội theo sự chỉ đạo của Đoàn 

Chủ tịch; tiếp nhận hoa, điện mừng, đơn thư…Thu nhận, bảo quản và gửi đến Ban 

Chấp hành khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của Đại hội. 

1.2.3. Bầu Đoàn Thư ký Đại hội 
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- Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu với Đại hội số lượng, danh sách dự kiến 

các thành viên và Trưởng Đoàn Thư ký là những đại biểu chính thức (đối với Đại 

hội đại biểu) hoặc đoàn viên (đối với Đại hội đoàn viên) của Đại hội. 

- Quy trình bầu Đoàn Thư ký tiến hành như bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội. 

1.3. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 

Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm những đại biểu chính thức, do Đoàn 

Chủ tịch Đại hội giới thiệu, Đại hội biểu quyết số lượng và danh sách Ban Thẩm 

tra tư cách đại biểu. 

Đại hội đoàn viên không bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Ban Chấp hành 

cấp triệu tập Đại hội cung cấp tài liệu và báo cáo các nội dung liên quan đến tư 

cách đại biểu để Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội xem xét, thảo luận và biểu 

quyết thông qua. 

1.3.1. Số lượng Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 

- Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở từ 1 - 3 đồng chí.  

- Đại hội đại biểu từ Đoàn cấp huyện từ 3 - 7 đồng chí. 

- Đại hội đại biểu Đoàn cấp tỉnh từ 9 - 15 đồng chí. 

1.3.2. Nhiệm vụ 

- Xem xét báo cáo và các tài liệu liên quan do Ban Chấp hành cấp triệu tập 

Đại hội cung cấp về việc chấp hành nguyên tắc, thủ tục, tình hình và kết quả bầu 

cử đại biểu; những vấn đề có liên quan đến tư cách đại biểu để xét tư cách đại biểu. 

- Xem xét các đơn thư khiếu nại, tố cáo về tư cách đại biểu; báo cáo với 

Đoàn Chủ tịch để trình Đại hội xem xét, quyết định về những trường hợp không 

đủ tư cách đại biểu.  

- Báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách đại biểu để Đại hội xem xét, 

biểu quyết công nhận. 

- Hướng dẫn đại biểu Đại hội thực hiện nghiêm túc nội quy của Đại hội. 

1.3.3. Bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 

- Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu với đại hội số lượng, danh sách dự kiến các 

thành viên và Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu là những đại biểu chính thức của 

Đại hội. 

- Quy trình bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tiến hành như bầu Đoàn Chủ 

tịch và Đoàn Thư ký Đại hội. 

1.4. Ban Kiểm phiếu 

Ban Kiểm phiếu gồm những đại biểu chính thức (đối với Đại hội đại biểu) 

hoặc đoàn viên (đối với đại hội đoàn viên) không có tên trong danh sách bầu cử, do 

Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua về số lượng và danh sách.  
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1.4.1. Số  lượng Ban Kiểm phiếu 

- Đại hội Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở tối đa 5 đồng chí. 

- Đại hội Đoàn cấp huyện từ 5 - 11 đồng chí.  

- Đại hội Đoàn cấp tỉnh từ 15 - 19 đồng chí.  

1.4.2. Nhiệm vụ 

- Hướng dẫn nguyên tắc, thủ tục bầu cử, điều kiện trúng cử và cách thức bỏ phiếu. 

- Kiểm tra, niêm phong thùng phiếu; phát phiếu trực tiếp cho đại biểu (hoặc 

theo đoàn đại biểu); kiểm tổng số phiếu phát ra, thu về báo cáo Đại hội; tiến hành 

kiểm phiếu bầu; xem xét và kết luận về các phiếu không hợp lệ. 

- Xem xét và báo cáo Đoàn Chủ tịch quyết định những trường hợp vi phạm 

nguyên tắc bầu cử hoặc có đơn thư khiếu nại về bầu cử trong Đại hội. 

- Lập biên bản kiểm phiếu, báo cáo Đoàn Chủ tịch; công bố kết quả bầu cử; 

niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Đoàn Chủ tịch Đại hội để Đoàn Chủ tịch 

Đại hội bàn giao cho Ban Chấp hành khoá mới lưu trữ theo quy định. 

1.4.3. Bầu Ban Kiểm phiếu 

- Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu với đại hội số lượng, danh sách dự kiến các 

thành viên và Trưởng Ban Kiểm phiếu là những đại biểu chính thức của Đại hội. 

- Quy trình bầu Ban Kiểm phiếu tiến hành như bầu Đoàn Chủ tịch, Ban 

Thẩm tra tư cách đại biểu và Đoàn Thư ký Đại hội. 

2. Đối với Hội nghị đại biểu 

Các cơ quan điều hành của Hội nghị đại biểu tương tự như các cơ quan điều 

hành Đại hội. Ban Chấp hành cấp triệu tập Hội nghị căn cứ tình hình thực tế, báo 

cáo cấp ủy và đoàn cấp trên để có phương án thực hiện phù hợp. 

VI. NHIỆM VỤ CỦA BAN CHẤP HÀNH CẤP TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI 

1. Xây dựng Đề án hoặc Kế hoạch tổ chức Đại hội. 

2. Xây dựng báo cáo, dự thảo nghị quyết Đại hội 

Xây dựng Báo cáo tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới và các báo cáo phụ lục có liên quan; Báo 

cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành và dự thảo nghị quyết Đại hội. 

3. Công tác nhân sự: 

- Xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh 

Bí thư, Phó Bí thư; Đề án Ủy ban Kiểm tra và nhân sự Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 

tra; Đề án Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên và hồ sơ nhân sự kèm theo.  

- Chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó 

bí thư; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.  
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- Phân bổ đại biểu cho các đơn vị trực thuộc và chỉ đạo việc bầu cử đại 

biểu bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục quy định. 

- Tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành, Bí thư (đối với những 

đơn vị bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội) của đoàn viên không là đại biểu Đại hội. 

- Chuẩn bị nhân sự đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên. 

4. Chuẩn bị và cung cấp báo cáo, tài liệu liên quan về tình hình đại biểu đại 

hội cho Đoàn Chủ tịch và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. 

5. Xây dựng nội dung, chương trình Đại hội và chuẩn bị đầy đủ tài liệu, các 

điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí…phục vụ Đại hội. 

6. Báo cáo cấp ủy, Đoàn cấp trên trực tiếp về công tác Đại hội. 

VII. XÂY DỰNG VÀ THẢO LUẬN DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN  

1. Xây dựng dự thảo các văn kiện 

Văn kiện Đại hội Đoàn các cấp phải ngắn gọn, súc tích, quán triệt quan 

điểm chỉ đạo, định hướng chung của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Đoàn cấp 

trên trực tiếp và cấp ủy đảng, gồm: 

- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đoàn đương nhiệm trình tại Đại hội 

(Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ cũ, phương hướng nhiệm kỳ mới);  

- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn đương nhiệm;  

- Nghị quyết Đại hội.  

1.1. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đoàn đương nhiệm trình tại Đại hội 

- Báo cáo phải ngắn gọn, có tính khái quát, đánh giá khách quan, toàn diện 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị 

quyết Đại hội Đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội của cấp mình trên các mặt 

công tác; kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ; đánh giá đúng thực trạng thanh 

niên, nhận định được sự chuyển biến trong các mặt công tác của Đoàn, chỉ ra 

những mô hình mới, cách làm hay để nghiên cứu nhân rộng; phân tích những hạn 

chế, nguyên nhân, đặc biệt là những hạn chế, nguyên nhân chủ quan và bài học 

kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Tập trung đánh giá sâu kết quả đổi mới nội 

dung, phương thức giáo dục; việc thực hiện 03 phong trào hành động cách mạng, 

03 chương trình đồng hành với thanh niên; việc thực hiện một số chủ trương mới 

trong công tác xây dựng Đoàn và các chương trình, đề án do Đại hội Đoàn toàn 

quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn các cấp quyết định.  

- Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ mới phải đảm bảo quán triệt 

sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; nghị quyết Đại hội Đảng 

các cấp, định hướng của Đoàn cấp trên và của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; 

được xây dựng trên cơ sở phân tích và dự báo toàn diện đặc điểm tình hình của 

địa phương, đơn vị, đồng thời bám sát nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp, 
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chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát 

vọng của đoàn viên, thanh niên xây dựng, phát triển đất nước. Xác định rõ nội 

dung và biện pháp chính để thực hiện các mặt công tác chủ yếu của Đoàn. Làm 

rõ các giải pháp triển khai công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh và đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn; các giải pháp trong 

chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, phòng, 

chống thiên tai, dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác đối 

ngoại, hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, vai trò tiên 

phong trong khởi nghiệp, lập nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; chăm lo 

đời sống tinh thần, phát triển các thiết chế văn hoá cho thanh thiếu nhi. Các giải 

pháp tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn, nâng 

cao chất lượng đoàn viên, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và tham 

gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho 

Đảng và hệ thống chính trị; các giải pháp chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng 

và phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh… 

1.2. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành 

Trên tinh thần tự phê bình, phê bình nghiêm túc, đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ, trách nhiệm tập thể của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các Ủy viên 

Ban Chấp hành; chỉ ra mặt được và hạn chế, yếu kém, rút ra nguyên nhân, bài học 

kinh nghiệm để xây dựng và phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành khóa mới hoạt 

động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

1.3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội 

Nội dung nghị quyết cần ngắn gọn, súc tích, đảm bảo được tinh thần chỉ 

đạo của cấp ủy đảng cùng cấp, của Đoàn cấp trên trực tiếp và của Đại hội. Nghị 

quyết cần xác định các nội dung được thông qua tại Đại hội, gồm: Báo cáo chính 

trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành; tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo 

văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn 

cấp trên; ý kiến sửa đổi Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (nếu có); kết quả bầu 

Ban Chấp hành khoá mới và đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên.  

* Lưu ý: Trong quá trình xây dựng Văn kiện, Ban Chấp hành cấp triệu tập 

đại hội cần xác định các chuyên đề về những nội dung trọng tâm, các vấn đề mới 

cần đặt ra đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương, đơn 

vị mình để thảo luận rộng rãi, yêu cầu cơ sở chuẩn bị tham luận tại Đại hội. Để 

đảm bảo báo cáo chính trị ngắn gọn, súc tích, tổ chức Đoàn các cấp cần chuẩn bị 

tốt các tài liệu, phụ lục tham khảo (phụ lục số liệu, báo cáo chuyên đề, kết quả 

điều tra xã hội học...) giúp đại biểu đại hội có đủ cơ sở, tiêu chí đánh giá, góp ý. 

2. Thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội 
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- Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đoàn các cấp cần nghiêm túc 

tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp; nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến 

đóng góp của cấp ủy, tổ chức đoàn cấp dưới, của cán bộ lão thành, các đồng chí 

nguyên là cán bộ đoàn các thời kỳ, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia 

và cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. 

- Việc thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện của Đại hội cấp mình 

và dự thảo văn kiện của Đại hội cấp trên tổ chức trước Đại hội và trong Đại hội. 

Hình thức thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội có thể thực hiện dưới 

nhiều hình thức, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin: Tổ chức hội nghị, diễn 

đàn thảo luận để lấy ý kiến tập trung; tổ chức các diễn đàn trực tuyến; gửi văn kiện 

xin ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên, thanh niên... Tổ chức góp ý trong các 

đối tượng thanh niên: trường học, công chức, viên chức, nông thôn, đô thị, công 

nhân, lực lượng vũ trang… Tổ chức diễn đàn lấy ý kiến góp ý từ cựu cán bộ Đoàn, 

Hội, các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu về thanh niên, các nhà giáo dục…  

- Phát huy dân chủ trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và đại biểu Đại hội; 

thảo luận thẳng thắn, nghiêm túc, đi vào những vấn đề trọng tâm, trình bày ngắn 

gọn (tránh tham luận dài dòng, chung chung, liệt kê thành tích). Qua thảo luận, các 

cấp bộ đoàn cụ thể hóa vào văn kiện và nghị quyết Đại hội của cấp mình. 

VIII. CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP  

1. Số lượng đại biểu 

Số lượng đại biểu dự đại hội Đoàn các cấp thực hiện theo quy định cụ thể 

như sau: 

1.1. Chi Đoàn cơ sở: Tổ chức Đại hội đoàn viên. 

1.2.  Đoàn cơ sở có dưới 120 đoàn viên: Tổ chức Đại hội đoàn viên (đối với 

các đơn vị đoàn viên không tập trung, công tác, sinh hoạt ở nhiều địa bàn khác 

nhau; các đơn vị có điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất có thể tổ chức đại hội đại 

biểu. Tuy nhiên, phải được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đoàn cấp trên trực tiếp 

và số lượng đại biểu triệu tập phải trên 50% tổng số đoàn viên). 

1.3. Đoàn cơ sở có từ 120 đoàn viên trở lên: Tổ chức Đại hội đại biểu, số 

lượng đại biểu triệu tập ít nhất 60 đại biểu; khuyến khích Đoàn cơ sở tổ chức Đại 

hội đoàn viên.  

1.4. Cấp huyện và tương đương: Tổ chức Đại hội đại biểu, số lượng đại 

biểu triệu tập từ 120 đến 200 đại biểu.  

Số lượng đại biểu cụ thể do Ban Chấp hành cấp triệu tập quyết định trên cơ 

sở ý kiến của cấp ủy và Đoàn cấp trên trực tiếp. 

1.5. Cấp tỉnh: Tổ chức Đại hội đại biểu, số lượng đại biểu từ 200 đến 300 

đại biểu. Riêng các đơn vị: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ 
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An, Đoàn Bộ Công an và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Quân đội 

từ 300 đến 450 đại biểu.  

* Lưu ý: Đối với các đơn vị tổ chức Hội nghị đại biểu, số lượng đại biểu 

không được nhiều hơn số lượng đại biểu dự đại hội của nhiệm kỳ hiện tại. 

2. Thành phần đại biểu 

2.1. Đại biểu đương nhiên: Ủy viên Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội 

(không trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên, kể cả kỷ luật Đảng, 

chính quyền, đoàn thể).  

2.2. Đại biểu do Đại hội cấp dưới bầu lên theo phân bổ của Ban Chấp hành 

cấp triệu tập Đại hội.  

2.3. Đại biểu chỉ định: Chỉ chỉ định những trường hợp cần thiết và phải bảo 

đảm tiêu chuẩn đại biểu. Không chỉ định những người đã được bầu cử ở cấp dưới 

nhưng không trúng cử đại biểu chính thức hoặc dự khuyết làm đại biểu Đại hội. 

Số lượng đại biểu chỉ định không quá 5% số lượng đại biểu Đại hội. Đại biểu chỉ 

định là thành viên của các đoàn đại biểu nơi đại biểu đó công tác hoặc do cấp triệu 

tập đại hội xem xét, quyết định. 

2.4. Đại biểu dự khuyết: Khi đại biểu chính thức không tham dự Đại hội, 

báo cáo và được Ban Thường vụ cấp triệu tập Đại hội đồng ý (trừ Ủy viên Ban 

Chấp hành cấp triệu tập Đại hội) thì được cử đại biểu dự khuyết thay thế. 

* Lưu ý: Những cán bộ, đoàn viên sau khi được bầu làm đại biểu nếu thôi 

công tác Đoàn, hoặc chuyển sang công tác, sinh hoạt Đoàn ở địa phương, đơn vị 

khác không thuộc Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội thì cho rút tên khỏi danh 

sách đoàn đại biểu. Việc cho rút tên và bổ sung đại biểu của đoàn đại biểu cấp nào 

do Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ cấp triệu tập đại hội quyết định. 

3. Cách phân bổ đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên 

- Khi phân bổ đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên cho Đoàn cấp dưới: Chú 

ý tính cơ cấu (đại biểu nữ, đại biểu dân tộc, đại biểu tiêu biểu, đại biểu có độ tuổi 

mới kết nạp Đoàn). 

- Căn cứ số lượng đại biểu Đại hội, Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội 

phân bổ số đại biểu để đơn vị đoàn cấp dưới bầu theo một trong hai cách sau: 

Cách 1: 

- Lấy tổng số đoàn viên hiện có (của Đoàn cấp triệu tập Đại hội) chia cho số 

lượng đại biểu Đại hội phân bổ cho Đoàn cấp dưới, được tỷ lệ số lượng đoàn viên trên 

một đại biểu. 

- Căn cứ tỷ lệ số lượng đoàn viên trên một đại biểu, số lượng đoàn viên hiện có 

của đơn vị đoàn cấp dưới để phân bổ số lượng đại biểu cụ thể cho đơn vị đó. 
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- Ví dụ: Tỉnh đoàn  A có 50.000 đoàn viên, gồm 5 đơn vị cấp huyện trực 

thuộc: huyện C (15.000 đoàn viên); huyện D (7.000 đoàn viên); huyện G (11.000 

đoàn viên); thị xã H (13.000 đoàn viên) và Trường Cao đẳng X (4.000 đoàn viên). 

Đề án Đại hội đại biểu Tỉnh đoàn A xác định triệu tập 250 đại biểu. Ban 

Chấp hành Tỉnh đoàn đương nhiệm có 45 người. Như vậy, cách phân bổ đại biểu 

như sau: 

+ Trước hết xác định số lượng đại biểu đương nhiên: 45 đại biểu là Ủy viên 

Ban Chấp hành đương nhiệm và số đại biểu chỉ định (không quá 5% tổng số đại 

biểu triệu tập), chẳng hạn chỉ định 12 đại biểu. 

+  Như vậy, số đại biểu phân bổ cho các đơn vị cấp huyện sẽ là: Tổng số đại 

biểu triệu tập – (số đại biểu đương nhiên) – (số đại biểu chỉ định), tức là: 

250 – 45 – 12 = 193 

+ Xác định tỷ lệ đoàn viên/1 đại biểu: Tổng số đoàn viên / số đại biểu Đại 

hội phân bổ cho Đoàn cấp dưới, tức là: 

50.000 : 193 = 259,06 (mỗi đại biểu đại diện cho khoảng 259 đoàn viên) 

+ Phân bổ đại biểu cho các đơn vị trực thuộc bằng cách lấy số đoàn viên 

của đơn vị đó chia cho số đoàn viên đại diện cho 1 đại biểu: 

Đại biểu phân bổ cho huyện C sẽ là: 15.000 : 259 = 57,91 đại biểu (làm 

tròn 58 đại biểu). 

Đại biểu phân bổ cho huyện D sẽ là: 7.000 : 259 = 27,02 đại biểu (làm tròn 

27 đại biểu). 

Đại biểu phân bổ cho huyện G sẽ là: 11.000 : 259 = 42,47 đại biểu (làm 

tròn 43 đại biểu). 

Đại biểu phân bổ cho thị xã H sẽ là: 13.000 : 259 =50,19 đại biểu (làm tròn 

50 đại biểu). 

Đại biểu phân bổ cho Trường Cao đẳng  X sẽ là: 4.000: 259 = 15,44 đại 

biểu (làm tròn 15 đại biểu). 

Cách 2: 

- Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội căn cứ số lượng đoàn viên và tính 

đặc thù của các đơn vị Đoàn cấp dưới, dự kiến mặt bằng số lượng đại biểu của 

từng đơn vị. 

- Sau khi có mặt bằng số lượng đại biểu của các đơn vị trực thuộc, thì phân 

bổ số đại biểu còn lại cho các đơn vị theo tỷ lệ số lượng đoàn viên trên một đại 

biểu (như cách 1). 

- Ví dụ với trường hợp Tỉnh đoàn A như trên, cách phân bổ này sẽ như sau: 
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Với 193 đại biểu phân bổ cho cấp huyện, Ban Chấp hành cấp triệu tập dự 

kiến mỗi đơn vị ít nhất có 10 đại biểu. Như vậy, số đại biểu phân bổ trước mắt 

cho các đơn vị cấp huyện sẽ là: 10 x 5 = 50 đại biểu. Số đại biểu còn lại chưa phân 

bổ: 193 – 50 = 143. Số đại biểu này sẽ được chia như cách thứ nhất.  

Cách này nên áp dụng khi các đơn vị trực thuộc chênh lệch đoàn số quá 

lớn, dẫn đến khả năng có những đơn vị số đại biểu được phân bổ theo cách thứ 

nhất quá ít thậm chí không có (vì đoàn số nhỏ hơn tỷ lệ 1 đại biểu/đoàn viên). 

Trong trường hợp cụ thể này, nếu có đơn vị trực thuộc có số đoàn viên nhỏ hơn 

259 thì sẽ không có đại biểu dự đại hội nếu chia theo cách thứ nhất, nhưng sẽ có 

10 đại biểu nếu chia theo cách thứ hai. 

IX. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ  

1. Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành các cấp 

1.1. Ủy viên Ban Chấp hành các cấp phải đảm bảo theo quy định 

- Nhân sự tham gia Ban Chấp hành đoàn các cấp đảm bảo tiêu chuẩn chung 

theo Quy chế Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành kèm theo quyết định số 

289 QĐ-TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

- Đối với nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đoàn các cấp là cán bộ, công 

chức, viên chức ngoài đảm bảo các tiêu chuẩn chung thì phải đảm bảo các quy 

định hiện hành về công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước và các quy định khác về 

tiêu chuẩn chức danh theo quy định của địa phương, đơn vị. 

- Đối với cán bộ đoàn trong Quân đội, Công an, Ban Bí thư Trung ương 

Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Cục Công 

tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an hướng dẫn về tiêu chuẩn Ủy viên 

Ban Chấp hành và theo các quy định về tiêu chuẩn công tác cán bộ của ngành. 

1.2. Nhân sự tham gia Ban Chấp hành đoàn các cấp đặc biệt nhấn mạnh 

những điểm sau 

- Nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm 

tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn các cấp phải được cấp ủy 

cùng cấp và Đoàn cấp trên trực tiếp phê duyệt (trong trường hợp chưa có cấp ủy 

thì có ý kiến của lãnh đạo đơn vị). Đối với nhân sự trong Ban Thường vụ, Bí thư, 

Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cơ bản phải nằm trong 

quy hoạch. 

- Có bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực thực tiễn, kinh nghiệm 

trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân 

công; am hiểu và gắn bó với thanh thiếu nhi, có khả năng đối thoại và định hướng 

cho thanh thiếu nhi.  
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- Có khả năng cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội cấp trên 

và cấp mình, gắn với thực tiễn công tác đoàn và tình hình thanh thiếu nhi ở địa 

phương, đơn vị. 

- Nhiệt tình, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và dám 

chịu trách nhiệm. 

- Có kiến thức tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, có năng lực công tác xã hội và 

khả năng vận động thanh thiếu nhi, am hiểu về tình hình địa phương, đơn vị.  

- Có uy tín và khả năng quy tụ, biết vận động, huy động các nguồn lực của 

địa phương, đơn vị và xã hội phục vụ cho các hoạt động của tổ chức Đoàn. 

- Trưởng thành từ phong trào Đoàn, Hội, Đội hoặc tham gia hoạt động 

phong trào thanh thiếu nhi hoặc đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp 

vụ, kiến thức công tác thanh vận. 

- Có thời gian tham gia các kỳ họp Ban Chấp hành, khả năng đóng góp ý 

kiến và tham gia có hiệu quả các hoạt động của Ban Chấp hành. 

Trên cơ sở các tiêu chuẩn chung, các cấp bộ đoàn cần cụ thể hóa để phù 

hợp với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị mình, chú ý các yêu 

cầu về độ tuổi, năng lực thực tiễn.  

2. Cơ cấu trong Ban Chấp hành Đoàn các cấp 

2.1. Xây dựng cơ cấu cần chú ý một số vấn đề sau 

- Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban Chấp hành Đoàn các cấp cần có cơ 

cấu hợp lý để chỉ đạo nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; 

nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn làm ảnh hưởng chất lượng của Ban 

Chấp hành.  

- Kết hợp việc chuẩn bị nhân sự được tái cử và nhân sự mới; nhân sự là cán 

bộ chủ chốt, chuyên trách và kiêm nhiệm; nhân sự là cán bộ, đoàn viên tiêu biểu 

thuộc các đối tượng, lĩnh vực (công nhân, nông dân, cán bộ, viên chức, học sinh, 

sinh viên, công an, quân đội, nhà khoa học trẻ, trí thức trẻ, doanh nhân trẻ, vận động 

viên trẻ, văn nghệ sỹ trẻ tiêu biểu…). 

- Cơ cấu hợp lý giữa các độ tuổi: Cần xây dựng cơ cấu các độ tuổi để đảm 

bảo tính kế thừa trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực. 

2.2. Cơ cấu trong Ban Chấp hành bảo đảm 

- Tỷ lệ nữ trong Ban Chấp hành đoàn cấp tỉnh ít nhất 25%, trong Ban 

Thường vụ ít nhất 15%; đối với đoàn trực thuộc Trung ương, tỷ lệ nữ không thấp 

hơn nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ nữ trong Ban Thường vụ Đoàn từ cấp huyện trở xuống 

ít nhất 15%; phấn đấu trong thường trực các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, 

Đoàn cấp huyện và tương đương có cán bộ nữ. 
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+ 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 địa phương có đông thanh niên dân tộc 

thiểu số).  

+ Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc căn cứ tình hình thực tế hướng dẫn 

cụ thể tỷ lệ nữ, dân tộc… đối với cấp huyện và chỉ đạo cấp huyện hướng dẫn đối 

với cấp cơ sở theo nguyên tắc bằng và phấn đấu cao hơn nhiệm kỳ cũ. 

3. Về độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành  

- Độ tuổi bình quân Ban Chấp hành là độ tuổi tính trung bình cộng của  tuổi 

các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa mới. 

- Việc xác định độ tuổi tham gia cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn và các 

chức danh được tính theo năm, lấy thời điểm tính là năm 2022. 

- Ban Chấp hành Đoàn các cấp chủ động báo cáo cấp ủy, rà soát, bổ sung 

nguồn nhân sự quy hoạch cho nhiệm kỳ mới, đảm bảo độ tuổi bình quân Ban 

Chấp hành theo quy định sau đây: 

+ Cấp cơ sở: Bình quân không quá 29 tuổi. 

+ Cấp huyện và tương đương: Bình quân không quá 30 tuổi. 

+ Cấp tỉnh: Bình quân không quá 32 tuổi. 

* Lưu ý: Đối với cơ sở Đoàn vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo và 

trong các cơ quan, doanh nghiệp độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành có thể cao 

hơn 01 đến 02 tuổi; cán bộ đoàn trong Quân đội thực hiện theo quy định của ngành. 

4. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành: Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành 

các cấp đảm bảo theo quy định sau đây: 

4.1. Chi đoàn và chi đoàn cơ sở 

- Có dưới 09 đoàn viên: Đại hội bầu Bí thư; nếu cần thiết thì có thể bầu 

thêm 01 Phó Bí thư. 

- Có từ 09 đoàn viên trở lên: Ban Chấp hành có từ 03 đến 05 Ủy viên, trong 

đó có Bí thư và 01 Phó Bí thư. 

4.2. Đoàn cơ sở: Ban Chấp hành có từ 05 đến 15 Ủy viên. Nếu Ban Chấp 

hành có dưới 09 Ủy viên thì có Bí thư và 01 Phó Bí thư; có từ 09 Ủy viên trở lên 

thì bầu Ban Thường vụ gồm Bí thư, Phó Bí thư và các Ủy viên Thường vụ. Đối 

với các xã, phường, thị trấn có thể có thêm 01 Phó Bí thư kiêm nhiệm. 

4.3. Đoàn cấp huyện: Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện có từ 15 đến 29 Ủy 

viên; Ban Thường vụ có từ 05 đến 09 Ủy viên; trường hợp đặc biệt do Ban Thường 

vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn. Trong Ban Thường vụ có Bí thư và các Phó Bí 

thư. Đối với đoàn tương đương cấp huyện có từ 01 đến 02 Phó Bí thư; đối với 

đoàn các quận, huyện, thị, thành đoàn có thể có thêm 01 Phó Bí thư kiêm nhiệm. 
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4.4. Đoàn cấp tỉnh: Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh có từ 21 đến 41 Ủy viên; 

Ban Thường vụ có từ 07 đến 13 Ủy viên và tối đa 03 Phó Bí thư.  

- Đoàn khối các Cơ quan Trung ương, Đoàn khối các Doanh nghiệp Trung 

ương, Đoàn Thanh niên Bộ Công an Ban Chấp hành có từ 21 đến 45 Ủy viên; Ban 

Thường vụ có từ 07 đến 15 Ủy viên và tối đa 03 Phó Bí thư. 

- Tỉnh đoàn Thanh Hoá, Tỉnh đoàn Nghệ An được phép bầu tối đa 53 Ủy 

viên Ban Chấp hành, 17 Ủy viên Ban Thường vụ và tối đa 04 Phó Bí thư. 

- Thành đoàn Hà Nội, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh được phép bầu tối 

đa 59 Ủy viên Ban Chấp hành, 19 Ủy viên Ban Thường vụ và tối đa 04 Phó Bí thư. 

5.  Về việc giới thiệu bầu thêm Phó Bí thư kiêm nhiệm 

Việc bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm áp dụng cho một số 

đoàn cơ sở (xã, phường, thị trấn) và đoàn cấp huyện (quận, huyện, thị, thành 

đoàn). Tại các địa bàn, đơn vị có số lượng đoàn viên lớn, phân tán hoặc trong 

công tác lãnh đạo của đoàn có nhiều khó khăn, cần phát huy các cơ cấu của các 

tổ chức, cơ quan để thúc đẩy công tác đoàn phù hợp với đặc điểm địa phương, 

Ban Chấp hành báo cáo cấp ủy và đoàn cấp trên trực tiếp xem xét quyết định về 

việc áp dụng bầu Phó Bí thư kiêm nhiệm và trao đổi ý kiến với cấp ủy, cơ quan, 

tổ chức quản lý, sử dụng cán bộ.  

6. Phương pháp, quy trình chuẩn bị nhân sự 

6.1. Lấy phiếu thăm dò 

Ban Thường vụ Đoàn cấp triệu tập Đại hội lấy phiếu về nguyện vọng tái cử 

đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đương nhiệm. Trong trường hợp đồng 

chí Ủy viên Ban Chấp hành đương nhiệm không có nguyện vọng tham gia Ban 

Chấp hành khoá mới thì đề xuất, giới thiệu 01 nhân sự khác đảm bảo các điều kiện 

tiêu chuẩn tham gia Ban Chấp hành khóa mới để Ban Thường vụ xem xét, rà soát. 

6.2. Xây dựng Đề án nhân sự 

- Đoàn cấp tỉnh xem xét, quyết định thành lập tiểu ban nhân sự phù hợp với 

đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; tiểu ban nhân sự do đồng chí 

Bí thư Đoàn cấp tỉnh làm trưởng tiểu ban.  

- Đối với Đoàn cấp huyện và cấp cơ sở: Tuỳ đặc điểm, tình hình cụ thể, 

Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh chỉ đạo thành lập hoặc không thành lập tiểu ban 

nhân sự. 

- Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội đánh giá kết quả hoạt động của Ban 

Chấp hành nhiệm kỳ vừa qua, từ đó rút ra những kinh nghiệm và đề ra biện pháp 

khắc phục trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, xây dựng Đề án Ban Chấp hành khoá 

mới đảm bảo các cơ cấu, độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, giữa 

cán bộ tái cử và bầu mới. 
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6.3. Về thực hiện quy trình nhân sự và số dư 

Ban Chấp hành cấp triệu tập có nhiệm vụ thực hiện quy trình chuẩn bị nhân 

sự để giới thiệu bầu cử như sau: 

(1) Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành xin ý kiến của cấp ủy cùng cấp về 

chủ trương về Đề án nhân sự và quy trình thực hiện giới thiệu nhân sự. 

(2) Hướng dẫn, phân bổ nhân sự để Đoàn cấp dưới thảo luận và giới thiệu 

nhân sự tham gia Ban Chấp hành khóa mới cấp mình. Văn bản giới thiệu của Đoàn 

cấp dưới phải có ý kiến của cấp ủy Đảng cùng cấp. 

(3) Tổng hợp danh sách nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành khóa 

mới (kể cả nhân sự do cấp triệu tập Đại hội dự kiến, nhân sự ứng cử và nhân sự do 

Đoàn cấp dưới giới thiệu) và rà soát nhân sự đủ điều kiện tham gia Ban Chấp hành 

khóa mới; lập hồ sơ và tiến hành xác minh đối với những trường hợp cần thiết. 

(4) Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp, Ban Chấp hành Đoàn 

thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành khóa mới theo 

Phụ lục 1 của Hướng dẫn này. Danh sách bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 

phải có số lượng nhiều hơn so với số lượng cần bầu có số dư từ 10% - 15%. 

(5) Báo cáo cấp ủy cùng cấp và Đoàn cấp trên trực tiếp phê duyệt Đề án nhân 

sự và hoàn thiện danh sách dự kiến bầu vào Ban Chấp hành khoá mới để Đoàn 

Chủ tịch Đại hội giới thiệu hoặc cung cấp khi Đại hội yêu cầu.  

X. QUY TRÌNH BẦU CỬ  

1. Quy trình bầu Ban Chấp hành khoá mới 

(1) Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Đề án xây dựng Ban Chấp hành khóa 

mới. Đại hội thảo luận Đề án (có thể thảo luận theo tổ hoặc theo đoàn đại biểu về 

yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành) và biểu quyết thông qua 

Đề án Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.  

(2) Đại hội tiến hành ứng cử, đề cử nhân sự bầu vào Ban Chấp hành Đoàn 

khoá mới (có thể ứng cử, đề cử tại tổ thảo luận). Danh sách nhân sự giới thiệu bầu 

vào Ban Chấp hành khóa mới số dư tối đa do đại hội quyết định nhưng không quá 

30% số lượng cần bầu. 

- Danh sách ứng cử viên do Ban Chấp hành Đoàn đương nhiệm chuẩn bị là 

danh sách đề cử chính thức với đại hội. 

- Đại hội thảo luận và biểu quyết lập danh sách bầu cử.  

* Lưu ý: 

- Đối với trường hợp đoàn viên không phải là đại biểu đại hội, tự ứng cử 

vào Ban Chấp hành Đoàn từ cấp huyện và tương đương trở lên phải gửi hồ sơ tự 

ứng cử đến Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội chậm nhất 15 ngày trước ngày 

khai mạc Đại hội. Hồ sơ ứng cử gồm có: Đơn xin ứng cử; sơ yếu lý lịch có xác 
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nhận của cơ quan có thẩm quyền và nhận xét của Ban Chấp hành Đoàn cấp cơ sở 

nơi đoàn viên đang sinh hoạt; giấy chứng nhận sức khỏe. 

- Đối với trường hợp đề cử nhân sự không phải là đại biểu Đại hội, người 

đề cử phải gửi hồ sơ nhân sự được đề cử cho Đoàn Chủ tịch để Đoàn Chủ tịch báo 

cáo trước Đại hội. Hồ sơ đề cử gồm có: Văn bản đề cử; sơ yếu lý lịch có xác nhận 

của cơ quan có thẩm quyền của nhân sự được đề cử; nhận xét của Ban Chấp hành 

Đoàn cấp cơ sở nơi nhân sự được đề cử đang sinh hoạt; giấy chứng nhận sức khỏe 

của nhân sự được đề cử và ý kiến đồng ý của người được đề cử bằng văn bản. 

- Trường hợp tổng số ứng cử viên trong danh sách (gồm nhân sự do Ban 

chấp hành Đoàn đương nhiệm đề cử; do đại biểu đại hội đề cử và đại biểu tự ứng 

cử) nhiều hơn 30% so với số lượng cần bầu thì Đoàn Chủ tịch giải quyết theo trình 

tự sau: 

+ Trao đổi để nắm nguyện vọng của các đại biểu được đề cử, ứng cử tại đại 

hội. Nếu các đại biểu được đề cử, ứng cử tại đại hội xin rút tên và tổng số ứng cử 

viên trong danh sách không vượt quá số dư 30% so với số lượng cần bầu thì Đoàn 

Chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử. 

+ Sau khi trao đổi với các đại biểu được đề cử, ứng cử tại đại hội nhưng 

tổng số đại biểu nêu trong danh sách bầu cử vẫn nhiều hơn 30% so với số lượng 

cần bầu thì Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội đối với những người được đề cử và 

ứng cử tại đại hội (không lấy ý kiến đối với các nhân sự do Ban Chấp hành đương 

nhiệm giới thiệu). 

Trường hợp cần thiết, Đoàn Chủ tịch lấy phiếu tín nhiệm đối với những người 

được đề cử, ứng cử tại đại hội và căn cứ kết quả tín nhiệm, lựa chọn theo số phiếu 

đồng ý từ cao đến thấp để lập danh sách bầu cử đảm bảo có số dư tối đa không quá 

30% so với số lượng cần bầu. Trường hợp cuối danh sách lấy phiếu tín nhiệm có 

nhiều người có số phiếu bằng nhau mà số dư nhiều hơn 30% thì lấy phiếu tín nhiệm 

đối với những người có số phiếu bằng nhau, lựa chọn theo số phiếu tín nhiệm từ cao 

xuống thấp để lập danh sách bầu cử đảm bảo có số dư tối đa không quá 30% so với 

số lượng cần bầu.  

(3) Đoàn Chủ tịch lập danh sách bầu cử, lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội 

thông qua danh sách bầu cử; chuẩn bị phiếu bầu theo các mẫu phiếu bầu trong Đại 

hội Đoàn các cấp kèm theo Hướng dẫn này (Phiếu có đóng dấu của cấp triệu tập 

đại hội ở góc trái phía trên). 

(4) Bầu Ban Kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ, nguyên tắc bầu 

cử, điều kiện trúng cử; hướng dẫn cách bỏ phiếu; kiểm tra, niêm phong thùng 

phiếu; phát phiếu trực tiếp cho đại biểu (hoặc theo đoàn đại biểu).  

(5) Đại hội tiến hành bầu cử; Ban Kiểm phiếu kiểm tổng số phiếu phát ra, 

số phiếu thu về báo cáo Đại hội. 
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(6) Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu; lập biên bản kiểm phiếu, báo cáo 

Đoàn Chủ tịch; công bố kết quả bầu cử. Khuyến khích Đại hội Đoàn cấp tỉnh sử 

dụng phần mềm kiểm phiếu. 

(7) Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử. 

2. Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội 

2.1. Tỷ lệ đơn vị bầu bí thư tại đại hội 

- Đối với Đại hội Đoàn cấp tỉnh: Trung ương Đoàn lựa chọn, chỉ đạo ít 

nhất 15% tổng số đoàn cấp tỉnh bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội sau khi có sự thống 

nhất của cấp ủy cùng cấp. 

- Đối với Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương: Ban Thường vụ tỉnh 

đoàn lựa chọn, chỉ đạo ít nhất 20% tổng số đoàn cấp huyện và tương đương bầu 

trực tiếp Bí thư tại Đại hội sau khi có sự thống nhất của cấp ủy cùng cấp. 

- Đại hội Đoàn cấp cơ sở: Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội phấn đấu tỷ lệ 

trên 60% đoàn cấp cơ sở, trong đó: Phấn đấu trên 90% đoàn cấp cơ sở thuộc khối 

trường học; doanh nghiệp; công chức, viên chức; lực lượng vũ trang và ít nhất 

05% khối địa bàn dân cư. 

2.2. Phương pháp thực hiện bầu bí thư tại đại hội 

- Ban Thường vụ Đoàn cấp trên trực tiếp lựa chọn, chỉ đạo các đơn vị trực 

thuộc thực hiện Đại hội trực tiếp bầu Bí thư trên cơ sở thống nhất với cấp ủy cấp đó. 

Các đơn vị được chọn chỉ đạo thực hiện Đại hội trực tiếp bầu Bí thư nên là những 

đơn vị có phong trào tốt, đoàn kết, thống nhất, nguồn nhân sự đảm bảo các tiêu chuẩn 

theo quy định.  

- Nếu Đại hội bầu chức danh Bí thư lần thứ nhất không có đồng chí nào 

trúng cử thì Đại hội tiến hành bầu lần thứ hai (đối với các trường hợp trong danh 

sách bầu lần thứ nhất). Nếu bầu lần thứ hai vẫn không có đồng chí nào trúng cử 

thì không tiến hành bầu tiếp nữa. Chức danh Bí thư giao lại cho Ban Chấp hành 

khóa mới bầu theo quy định. Ban Chấp hành khóa mới không đưa vào danh sách 

bầu Bí thư đối với đồng chí không bầu trúng chức danh Bí thư tại đại hội. 

2.3. Cách thức tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội  

 Cách 1: Bầu Ban Chấp hành trước, sau đó bầu Bí thư trong số Ủy viên 

Ban Chấp hành 

(1) Sau khi Đại hội bầu và công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành khóa mới, 

Đoàn Chủ tịch Đại hội thông báo ý kiến chỉ đạo của Đoàn cấp trên trực tiếp và cấp 

ủy cùng cấp (trong trường hợp chưa có cấp ủy thì có ý kiến của lãnh đạo đơn vị) 

về việc Đại hội bầu trực tiếp Bí thư và tiêu chuẩn, yêu cầu, nhân sự dự kiến Bí thư 

khóa mới được giới thiệu để Đại hội thảo luận trước khi tiến hành ứng cử, đề cử. 
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(2) Đại hội tiến hành thảo luận, ứng cử, đề cử nhân sự bầu chức danh Bí 

thư khóa mới trong số các đồng chí vừa trúng cử vào Ban Chấp hành khoá mới 

(có thể thảo luận, ứng cử, đề cử tại các tổ hoặc đoàn đại biểu). 

(3) Đoàn Chủ tịch Đại hội tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử nhân sự Bí thư 

khóa mới, quyết định cho rút hoặc không cho rút đối với các trường hợp xin rút 

tên khỏi danh sách bầu cử. Lập danh sách ứng cử, đề cử nhân sự Bí thư khóa mới 

báo cáo Đại hội biểu quyết thông qua. 

(4) Tiến hành công tác bầu cử. 

Cách 2: Đại hội bầu bí thư, sau đó bầu số ủy viên ban chấp hành còn lại.  

(1) Đại hội thông báo ý kiến chỉ đạo của Đoàn cấp trên trực tiếp và cấp ủy 

cùng cấp (trong trường hợp chưa có cấp ủy thì có ý kiến của lãnh đạo đơn vị) về 

việc Đại hội bầu trực tiếp Bí thư và tiêu chuẩn, yêu cầu, nhân sự dự kiến Bí thư 

khóa mới được giới thiệu để Đại hội thảo luận trước khi tiến hành ứng cử, đề cử. 

(2) Đại hội tiến hành thảo luận, ứng cử, đề cử nhân sự bầu chức danh Bí 

thư khóa mới (có thể thảo luận, ứng cử, đề cử tại các tổ hoặc đoàn đại biểu). 

(3) Đoàn Chủ tịch Đại hội tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử nhân sự Bí thư 

khóa mới, quyết định cho rút hoặc không cho rút đối với các trường hợp xin rút 

tên khỏi danh sách bầu cử. Lập danh sách ứng cử, đề cử nhân sự Bí thư khóa mới 

báo cáo Đại hội biểu quyết thông qua. 

 (4) Tiến hành công tác bầu cử. 

* Lưu ý: Danh sách bầu Bí thư có thể có số dư hoặc không có số dư. Trường 

hợp danh sách ứng cử, đề cử có từ 03 người trở lên, Đoàn Chủ tịch có thể xin ý 

kiến Đại hội lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự không do cấp ủy cùng cấp và 

đoàn cấp trên trực tiếp đã thống nhất giới thiệu và chỉ đưa những người được trên 

một phần hai số đại biểu có mặt tín nhiệm vào danh sách bầu Bí thư khoá mới và 

số lượng tối đa không quá 02 người. 

3. Bầu đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên 

- Trên cơ sở tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu được Ban Chấp 

hành Đoàn cấp trên phân bổ, Ban Chấp hành xây dựng Đề án Đoàn đại biểu đi dự 

Đại hội Đoàn cấp trên (có dự kiến nhân sự cụ thể) trình Đại hội xem xét, quyết định. 

Đại biểu được bầu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên phải là đại biểu chính thức của Đại 

hội Đoàn cấp dưới; là những cán bộ, đoàn viên ưu tú, có uy tín với đoàn viên, thanh 

niên, có khả năng đóng góp ý kiến vào những quyết định của Đại hội. 

- Bầu đại biểu dự đại hội đại biểu đoàn cấp trên phải bầu đại biểu dự khuyết. 

Không lấy những người không được quá nửa số phiếu bầu trong danh sách bầu 

đại biểu chính thức làm đại biểu dự khuyết. 
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- Việc bầu đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên theo nguyên tắc: bầu đại biểu 

chính thức trước, bầu đại biểu dự khuyết sau. Danh sách bầu đại biểu chính thức 

có thể có số dư hoặc không. Trong trường hợp danh sách bầu đại biểu chính thức 

có số dư, sau khi kiểm phiếu, ngoài những đại biểu trúng cử đại biểu chính thức, 

các đại biểu còn lại trong danh sách bầu cử nếu có số phiếu đạt trên 50% tổng số 

phiếu bầu thì Đại hội có thể xem xét biểu quyết chọn làm đại biểu dự khuyết theo 

thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp. Trường hợp đã lấy hết số đại biểu đủ điều kiện 

làm đại biểu dự khuyết mà vẫn thiếu số lượng so với số lượng được phân bổ thì 

đại hội tiến hành bầu bổ sung đại biểu dự khuyết cho đủ số lượng. 

4. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất  

4.1. Đối với những đơn vị đã bầu được Bí thư khóa mới, đồng chí Bí thư 

khóa mới là người triệu tập và chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành để 

bầu các Ủy viên Ban Thường vụ còn lại; bầu các Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra và 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. 

4.2. Đối với những đơn vị chưa bầu được Bí thư khóa mới, thì đồng chí Bí 

thư hoặc Phó Bí thư khoá cũ có trách nhiệm triệu tập phiên họp thứ nhất của Ban 

Chấp hành khoá mới và chủ trì để bầu chủ tọa hội nghị. Trong trường hợp cần 

thiết, Đoàn cấp trên và cấp ủy cùng cấp thống nhất chỉ định một đồng chí Ủy viên 

Ban Chấp hành khóa mới làm triệu tập viên để bầu Chủ tọa hội nghị. Hội nghị Ban 

Chấp hành bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ 

nhiệm Ủy ban Kiểm tra.  

Ban Chấp hành có quyền quyết định số lượng Ủy viên Ban Thường vụ, Phó 

Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Số lượng Ủy 

viên Ban Thường vụ không quá một phần ba (1/3) số lượng Ủy viên Ban Chấp 

hành. Số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra không nhiều hơn số lượng Ủy viên Ban 

Thường vụ. 

* Lưu ý: Trường hợp nhân sự được dự kiến giới thiệu để bầu chức danh Bí 

thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra không đúng với dự 

kiến nhân sự đã được cấp ủy cùng cấp và đoàn cấp trên trực tiếp thông qua thì chủ 

trì hội nghị kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và đoàn cấp trên trực tiếp; 

sau khi có ý kiến chỉ đạo về phương án giới thiệu nhân sự mới sẽ tiếp tục hội nghị.  

XI. CHUẨN Y KẾT QUẢ BẦU CỬ 

1. Sau Đại hội, Ban Chấp hành khoá mới báo cáo Ban Thường vụ Đoàn cấp 

trên trực tiếp (Đoàn cấp tỉnh báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn) các văn bản 

gồm: biên bản Đại hội; biên bản bầu cử, biên bản kiểm phiếu Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; lý 

lịch 2C đối với chức danh chủ chốt, danh sách trích ngang của các đồng chí Ủy 

viên Ban Chấp hành và Tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử. 
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2. Chậm nhất 15 ngày sau ngày tổ chức Đại hội, Đoàn cấp dưới phải gửi hồ 

sơ đề nghị Đoàn cấp trên chuẩn y kết quả bầu cử. 

3. Chậm nhất sau 15 ngày khi nhận được đề nghị của Ban Chấp hành Đoàn 

cấp dưới về chuẩn y kết quả bầu cử, Ban Thường vụ Đoàn cấp trên trực tiếp xét, 

quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các 

chức danh đã được bầu của Đoàn cấp dưới theo quy định của Điều lệ Đoàn.  

4. Đồng chí bí thư, phó bí thư đoàn điều hành và ký các văn bản theo thẩm 

quyền ngay sau khi công bố kết quả bầu cử Đại hội. Riêng kiện toàn bổ sung tại 

hội nghị thì chỉ khi có quyết định chuẩn y của ban chấp hành đoàn cấp trên đồng 

chí bí thư, phó bí thư mới được ký các văn bản theo thẩm quyền. 

XII. DUYỆT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP 

1. Thẩm quyền duyệt kế hoạch Đại hội Đoàn các cấp 

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

kế hoạch Đại hội Đoàn các đơn vị trực thuộc. Ban Bí thư Trung ương Đoàn duyệt 

kế hoạch Đại hội Đoàn cấp tỉnh. 

2. Thành phần duyệt Đại hội 

2.1. Duyệt đại hội cấp tỉnh 

- Đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các ban chuyên môn, Văn phòng 

Trung ương Đoàn; 

- Đại diện Thường trực tỉnh ủy, các ban chuyên môn của cấp ủy cùng cấp 

đơn vị được duyệt; 

- Tập thể ban thường vụ đoàn cấp tỉnh được duyệt và các ban chuyên môn 

được phân công chủ trì các công việc chuẩn bị tổ chức đại hội. 

2.2. Duyệt đại hội cấp huyện 

- Đại diện Thường trực đoàn cấp tỉnh, các ban chuyên môn có liên quan, 

Văn phòng. 

- Đại diện Thường trực cấp ủy, đại diện các ban chuyên môn của cùng cấp 

đơn vị được duyệt; 

- Tập thể Ban Thường vụ đoàn cấp huyện được duyệt và các cán bộ cơ quan 

chuyên trách. 

2.3. Duyệt đại hội cấp cơ sở 

- Đại diện Thường trực hoặc Ban Thường vụ đoàn cấp huyện.  

- Đại diện Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp đơn vị được duyệt; 

- Tập thể Ban Thường vụ đoàn cơ sở (tập thể Ban Chấp hành đối với Chi 

đoàn cơ sở). 

3. Thời gian gửi hồ sơ và thời gian duyệt Đại hội 
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- Thời gian duyệt Đại hội: chậm nhất 01 tháng trước khi tổ chức Đại hội. 

- Thời gian gửi hồ sơ duyệt Đại hội Đoàn lên Đoàn cấp trên: Chậm nhất 15 

ngày trước ngày duyệt Đại hội. 

4. Hồ sơ duyệt kế hoạch Đại hội Đoàn các cấp 

- Đề án (hoặc kế hoạch) tổ chức Đại hội.  

- Dự thảo chương trình Đại hội. 

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm 

kỳ qua và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới.  

- Dự thảo Nghị quyết đại hội. 

- Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành khóa cũ. 

- Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và Đoàn đại biểu đi dự 

Đại hội Đoàn cấp trên (Đề án phải kèm theo danh sách trích ngang lý lịch dự kiến 

nhân sự bầu Ban Chấp hành, nhân sự giới thiệu bầu Ban Thường vụ, Bí thư và 

các Phó Bí thư phải kèm lý lịch theo mẫu 2C; trích ngang lý lịch dự kiến nhân sự 

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên. Ngoài các hồ sơ trên, đối với Đoàn 

cấp huyện và tương đương trở lên, phải trình hồ sơ nhân sự giới thiệu bầu vào 

Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra).  

Hồ sơ duyệt kế hoạch Đại hội phải xin ý kiến của cấp ủy Đảng cùng cấp 

trước khi báo cáo lên Đoàn cấp trên.  

(Chú ý: Nên duyệt tại địa phương, đơn vị, hạn chế yêu cầu cơ sở về Đoàn 

cấp trên báo cáo; Tuỳ tình hình thực tế, Đoàn cấp trên trực tiếp quyết định duyệt 

Đại hội theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến). 

XIII. VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỔ CÁO 

1. Các cấp bộ đoàn chủ động nắm tình hình nội bộ; rà soát, giải quyết dứt 

điểm đơn thư, vụ việc tồn đọng; kịp thời tham mưu cho cấp bộ đoàn giải quyết 

các vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định của Đoàn, của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước; kết luận rõ những vụ việc cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên có hay không vi 

phạm kỷ luật trước khi tiến hành đại hội, nhất là đối với cán bộ đoàn thuộc diện 

nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh 

lãnh đạo của Đoàn ở các cấp. Trong trường hợp phát hiện cấp bộ đoàn cấp dưới 

có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế 

làm việc, bè phái, cục bộ phải báo cáo cho ban thường vụ Đoàn cùng cấp có biện 

pháp chấn chỉnh.  

2. Các cấp bộ đoàn tổ chức tập huấn cán bộ kiểm tra các cấp để nắm chắc 

các quy định về thẩm quyền, nguyên tắc giải quyết tố cáo, khiếu nại và thi hành 

kỷ luật của Đoàn. Lưu ý một số điểm cụ thể sau:  
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- Đối với đơn, thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đại biểu đại hội hoặc 

hội nghị đại biểu của Đoàn, thì chỉ nhận và xem xét, giải quyết đơn thư đó nếu 

được gửi đến trước ngày khai mạc đại hội, hội nghị đại biểu ít nhất 10 ngày làm 

việc. Tuy nhiên, với đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến trước đại hội dưới 10 ngày 

làm việc thì Ủy ban Kiểm tra vẫn phải tổng hợp đầy đủ, báo cáo Ban Chấp hành 

Đoàn cùng cấp, Ủy ban Kiểm tra cấp trên và chuyển hồ sơ cho Ban Chấp hành, 

Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra khóa mới xem xét, giải quyết.  

- Việc xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đại 

biểu đại hội hoặc hội nghị đại biểu của Đoàn phải kết thúc trước ngày khai mạc 

đại hội, hội nghị đại biểu ít nhất 10 ngày làm việc. Trường hợp tố cáo, khiếu nại 

đã nhận nhưng chưa xem xét, giải quyết được hoặc đang giải quyết nhưng không 

thể kết thúc trước thời hạn trên thì kịp thời báo cáo cấp ủy, Ban Thường vụ đoàn 

cùng cấp và Ủy ban Kiểm tra đoàn cấp trên trực tiếp xem xét quyết định.  

- Trường hợp đơn tố cáo, khiếu nại có nội dung, tính chất phức tạp, có liên 

quan đến nhiều cấp thì báo cáo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra, cấp bộ đoàn cấp trên 

trực tiếp xem xét, hướng dẫn giải quyết.  

XIV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung ương Đoàn  

- Các ban phong trào, văn phòng thuộc Trung ương Đoàn phụ trách Cụm 

có trách nhiệm hỗ trợ các đơn vị đoàn cấp tỉnh chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng 

các nội dung Đại hội.  

- Văn phòng Trung ương Đoàn phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương Đoàn 

chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, tài liệu để duyệt đại hội cấp tỉnh; tư vấn các 

hình thức trực tuyến khi đơn vị trực thuộc có nhu cầu. 

- Ban Tổ chức Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị liên 

quan theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn cụ thể việc chuẩn bị, tiến hành Đại hội Đoàn 

các cấp; tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn. 

2. Các đoàn cấp tỉnh và đoàn trực thuộc  

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực 

thuộc căn cứ Hướng dẫn này để chủ động nghiên cứu báo cáo cấp ủy cùng cấp để, 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 411-KH/TWĐTN-BTC của Ban Chấp 

hành Trung ương Đoàn phù hợp với tình hình của địa phương, cơ quan đơn vị; 

tuyệt đối không tổ chức qua loa, hình thức. 

- Trong trường hợp địa phương bị thiên tai, dịch bệnh, thực hiện giãn cách 

xã hội hoặc các điều kiện bất khả kháng khác dẫn tới không thể tổ chức đại hội 

theo kế hoạch được thì ban thường vụ đoàn cấp tỉnh báo cáo xin ý kiến chỉ đạo và 

thực hiện theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.   
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- Trong quá trình tổ chức Đại hội, nếu có vướng mắc, tình huống cần xin ý 

kiến chỉ đạo thì Ban Thường vụ, Thường trực các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực 

thuộc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn phụ trách 

cụm hoặc đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn. 

- Hằng tháng, đoàn cấp tỉnh và đoàn trực thuộc tổng hợp, báo cáo Ban Bí 

thư Trung ương Đoàn công tác chuẩn bị, tiến hành Đại hội Đoàn của cấp mình và 

các đơn vị trực thuộc (qua Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, số 62, Bà Triệu, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội; email: btctrunguongdoan@doanthanhnien.vn).  
 

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 
Nơi nhận: 
- Đ/c Mai Văn Chính, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng 

ban thường trực Ban Tổ chức TW (để báo cáo); 

- Đ/c Nguyễn Quang Dương, Ủy viên TW  

  Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức TW (để báo cáo); 

- Đ/c Trần Đức Thắng, Ủy viên TW Đảng,  

  Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra TW (để báo cáo); 

- Đ/c Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban  

  Dân vận TW (để báo cáo); 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Vụ V, Ban Tổ chức TW; 

- Vụ I, Ủy ban Kiểm tra TW; 

- Vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Dân vận TW; 

- Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy, đảng ủy  

  trực thuộc TW; 

- Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; 

- Các đ/c Bí thư TW Đoàn; 

- Các đ/c Ủy viên BCH TW Đoàn; 

- Các ban, đơn vị thuộc TW Đoàn; 

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; 

- Lưu BTC, VP. 

BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

Bùi Quang Huy 
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