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KẾ HOẠCH 
CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2021 – 2022 

_______ 

 

 Để đảm bảo tính thống nhất trong chỉ đạo Đại hội chi đoàn các cơ sở năm học 

2021 - 2022, Ban Thường vụ Đoàn Trường đề ra kế hoạch chỉ đạo Đại hội, cụ thể 

như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 

1- Mục đích:  

 - Tạo sự thống nhất và đồng bộ về nội dung, thời gian, tiến độ và công tác nhân 

sự trong quá trình triển khai và tổ chức đại hội chi đoàn các cơ sở nhiệm kỳ 2021 – 

2022. 

 - Tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ vừa 

qua; đề ra phương hướng, chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ kế tiếp. 

  - Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban chấp hành chi đoàn và các cá 

nhân ủy viên Ban chấp hành chi đoàn các cấp trong thực hiện nhiệm vụ của nhiệm 

kỳ; xây dựng phương án nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ mới đảm bảo đủ sức lãnh 

chỉ đạo phong trào theo Nghị quyết của Đại hội. 

 

2- Yêu cầu:  

 - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ phải làm rõ những mặt làm được, hạn chế, nguyên 

nhân yếu kém, bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới sát với 

yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng, địa phương, đơn vị và nhu cầu chính đáng của 

thanh thiếu nhi;  

- Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm 

chất, năng lực, có uy tín, tinh thần đoàn kết, có số lượng, cơ cấu, độ tuổi hợp lý, có 

khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

- Quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải tạo thành đợt sinh hoạt chính trị 

rộng rãi, tuyên truyền sâu rộng; đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ, đúng tiến độ và yêu 

cầu đề ra. 

 

II. CÁC NỘI DUNG CHỈ ĐẠO: 

 1. Nhiệm kỳ Đại hội: 

- Thời gian xác định của nhiệm kỳ mới là 2021 – 2022. 

- Tên gọi: ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN (Tên chi đoàn) LẦN THỨ… NHIỆM KỲ 

2021 – 2022. 

2. Về hình thức đại hội: Đại hội toàn thể đoàn viên. 

 Đại hội chỉ có giá trị tiến hành khi tối thiểu có 2/3 số đại biểu được triệu 

tập có mặt tại đại hội. 
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4. Thời gian tiến hành đại hội: Các chi đoàn thực hiện tổ chức đại hội từ 

ngày 14/2/2022 đến trước ngày 14/13/2022. 

 

5- Đại hội Đoàn các cấp phải thực hiện tốt các công việc sau:  

a- Thảo luận và góp ý chương trình năm của Đoàn trường, Đoàn khoa. 

b- Tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua và đề ra Nghị 

quyết, Phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới.  

c- Thông qua Báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ qua.  

d- Bầu BCH Đoàn nhiệm kỳ mới.  

e- Bầu Bí thư chi đoàn trực tiếp tại đại hội (nếu có) 

f- Bầu Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Khoa. 

 

6- Việc xây dựng nội dung văn kiện và nhân sự Đại hội: 

a- Chuẩn bị Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ: Nắm vững nội dung nghị quyết Đại 

hội Đoàn trường nhiệm kỳ XI, Đại hội Đoàn cấp khoa nhiệm kỳ qua, sự lãnh đạo của 

Đoàn cơ sở cấp trên và thực tế đơn vị để xây dựng báo cáo Tổng kết có trọng tâm, 

trọng điểm, đánh giá đúng thực trạng tình hình Công tác Đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi của chi đoàn, có phân tích, đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm cho thời 

gian tới. 

 

b- Chuẩn bị Phương hướng cho nhiệm kỳ mới: dựa vào nhiệm vụ chung, 

định hướng lãnh đạo của của Đoàn cấp trên, thực tiễn đơn vị và tình hình thanh thiếu 

nhi để xây dựng Phương hướng hoạt động với những chương trình hành động cụ thể, 

rõ ràng, xác định chỉ tiêu, nội dung, biện pháp thiết thực, khả thi nhằm khắc phục 

những khuyết điểm, tồn tại trong thời gian qua.  

 

 c- Xây dựng báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ trước: Cần viết 

ngắn gọn, thể hiện tinh thần phê bình và tự phê bình nghiêm túc trong thực hiện Nghị 

quyết của Đại hội, trong đoàn kết nội bộ, vai trò chỉ đạo, ý thức trách nhiệm trước chi 

đoàn. 

 

d- Công tác chuẩn bị Đề án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới: Căn cứ 

vào quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện điều lệ; công tác quy hoạch – đào 

tạo cán bộ và thực tế đội ngũ cán bộ, đoàn viên hiện có của đơn vị, Ban Chấp hành 

đương nhiệm chuẩn bị Đề án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới theo tinh thần 

phải có chất lượng, đảm bảo số lượng, cơ cấu, độ tuổi theo quy định.  

 

7- Công tác truyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội: 

- Việc thiết kế và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động các phong 

trào, các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng 

lớn trong ở từng chi đoàn, cơ sở Đoàn với nội dung thiết thực, cụ thể, tránh phô trương 

hình thức, lãng phí. 

- Tổ chức và hưởng ứng các nội dung tuyên truyền về lịch sử các kì Đại hội. 

Chào mừng Đại hội Đoàn Khoa, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh trường ĐH Tài chính – Marketing lần thứ XII và Đại hội Đoàn cấp trên. 

 

8- Chỉ đạo đại hội điểm: 
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- Các Đoàn khoa chủ động chọn 1 chi đoàn để chỉ đạo đại hội điểm và triệu 

tập BCH, Ban tổ chức đại hội của các chi đoàn trực thuộc tham dự để học tập công 

tác tổ chức. 

- Đoàn khoa tổ chức Đại hội điểm trước ngày 28/2/2022 báo cáo công tác 

chọn đại hội điểm về BCH Đoàn trường trước 7 ngày để BCH Đoàn trường tiện sắp 

xếp cán bộ theo dõi và tham dự. 

8- Chỉ đạo bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội:  

- Dựa theo tình hình thực tế tại cơ sở các Đoàn khoa tiến hành chỉ đạo 60% 

tổng số chi đoàn thực hiện bầu Bí thư trực tiếp tại đại hội. Chi đoàn được chọn là 

đại hội điểm bắt buộc phải tiến hành bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. 

9- Chỉ đạo bầu đại biểu tham dự đại hội cấp trên:  

- Đoàn khoa phân bổ sổ lượng, cơ cấu tham dự đại hội đại biểu Đoàn Khoa về 

cho Chi Đoàn. Chỉ đạo chi Đoàn tổ chức bầu đúng, bầu đủ sổ lượng đại biểu đã được 

phân bổ. 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 

 1. Quy trình đăng ký: 

 1.1 – Các chi đoàn đăng ký lịch tổ chức đại hội với Đoàn khoa, lưu ý: 

 + Đối với các chi đoàn 21D, 20D, 19D: để không ảnh hưởng đến công tác học 

tập, thời gian cho phép tổ chức đại hội là từ 17g00 trở đi đến trước 21g00 đối với 

các ngày thường trong tuần và cả ngày đối với 2 ngày cuối tuần (không tổ chức đại 

hội vào tối chủ nhật).  

1.2 – Đoàn khoa tổng hợp báo cáo lịch tổ chức đại hội về Đoàn trường (phụ 

trách: Đ/c A Dương Thanh Châu – Chuyên trách Đoàn trường) để Đoàn trường 

tiến hành công tác mượn cơ sở vật chất và sắp xếp nhân sự giám sát, kiểm tra. 

  

2. Tiến độ thực hiện : 

 - 24/1/2022: Triển khai kế hoạch chỉ đạo Đại hội các chi Đoàn toàn trường. 

 - Từ 14/2/2022 đến 14/3/2022: Các Đoàn khoa chỉ đạo các chi Đoàn xây dựng 

kế hoạch và tổ chức Đại hội.  

 

 Trên đây là kế hoạch chỉ đạo Đại hội các chi Đoàn nhiệm kỳ 2021 - 2022. Đây 

là hoạt động sinh hoạt chính trị quan trọng, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các 

đơn vị trực thuộc triển khai, tổ chức thực hiện tốt tinh thần kế hoạch này. 
 

 

 TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG 

 BÍ THƯ  

  

 (Đã ký) 

 

 

 

                                            Nguyễn Thành Đông  
 
 


