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NỘI QUY LÀM VIỆC 
CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CAO ĐẲNG CN&QT SONADEZI  
 NHIỆM KỲ 2012 - 2014 

 

         Để đảm bảo Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn trường Cao 

đẳng CN&QT Sonadezi nhiệm kỳ 2012 - 2014 đạt kết quả tốt, yêu cầu Đại biểu 

thực hiện nghiêm túc một số nội qui sau đây: 

1.   Đại biểu dự Đại hội : 

Là những đoàn viên ưu tú có nhiều đóng góp cho phong trào hoạt động 

Đoàn, có khả năng xây dựng nghị quyết, có ý thức chấp hành giờ giấc và qui chế 

đại hội nghiêm túc.   

2.   Về trang phục Đại hội:   

 Đại biểu đến dự Đại hội mặc áo Đoàn thanh niên, quần tây sẫm màu, không 

mang dép lê. 

Riêng các đồng chí trong BCH Đoàn trường, BCH Đoàn khoa phải mặc 

trang phục Đoàn thanh niên. 

* Lưu ý: Tất cả các Đại biểu phải đeo huy hiệu Đoàn, mang thẻ Đoàn trong suốt 
thời gian tham dự Đại hội 

3.   Tham gia tích cực, đầy đủ các hoạt động của Đại hội, giữ gìn trật tự nghiêm 

túc trong kỷ luật phát ngôn và ngồi đúng vị trí đã được ban tổ chức qui định.   

 4.   Đại biểu là Bí thư đoàn có trách  nhiệm quản lý đại biểu trong chi đoàn, 

lãnh đạo đoàn đại biểu của mình làm tròn trách  nhiệm của mỗi Đại biểu và của 

đoàn đại biểu.   

5.   Trước khi đại hội bắt đầu làm việc đồng chí Bí thư làm Trưởng đoàn có 
trách nhiệm báo cáo số lượng đại biểu của đoàn mình cho ban thẩm tra tư cách 

đại biểu.  Đại biểu nếu có ý kiến phát biểu phải thông qua trưởng đoàn, đăng ký 

cho thư ký đoàn và chỉ phát biểu khi được sự cho phép của Đoàn chủ tịch Đại hội.   

6.   Thời gian làm việc của Đại hội: 

         +  Ngày thứ nhất :Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (Thứ Tư). 

         +  Ngày thứ hai : Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30 (Thứ Năm). 

 
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG 
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QUY CHẾ LÀM VIỆC 
CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN&QT SONADEZI 

 NHIỆM KỲ 2012 - 2014 
 

-  Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.   

- Căn cứ hướng dẫn số 78-HD/TĐ ngày 24/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh 

Đoàn về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017. 

Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2009-2011thông báo Quy chế làm 

việc của Đại hội Đại biểu Đoàn truờng Cao đẳng CN&QT Sonadezi nhiệm kỳ 

2012 - 2014 như sau: 

I. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 
2009 – 2011:   

-  BCH Đoàn trường CĐ CN&QT Sonadezi nhiệm kỳ 2009-2011có trách 

nhiệm chuẩn bị toàn bộ nội dung, công việc của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh Đoàn trường CĐ CN&QT Sonadezi nhiệm kỳ 2012 - 2014, báo cáo tình 

hình hoạt động của Đoàn trường, đề án nhân sự, các điều kiện để phục vụ Đại hội.   

-  BCH Đoàn truờng nhiệm kỳ 2009-2011có trách nhiệm triêụ tập Đại biểu 

tham dự Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2012 - 2014, qui định về số lượng đại biểu 

tham dự Đại hội và có trách nhiệm chỉ đạo các mặt công tác của Đoàn cho đến khi 

Đại hội bầu xong BCH mới.   

-  BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2009-2011có trách nhiệm báo cáo, giải trình 

các vấn đề có liên quan đến công việc chuẩn bị Đại hội theo yêu cầu của Đoàn chủ 

tịch và những vấn đề phát sinh nếu có.   

II. TRÁCH NHIỆM CÁC BAN TRONG ĐẠI HỘI 
1. Đoàn Chủ Tịch 

- Có trách nhiệm điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua, 

Điều khiển các bước, chỉ đạo việc bầu cử bầu ra BCH khóa mới, thông qua Nghị 
quyết và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình đại hội, phát huy quyền 

tập trung dân chủ trong Đại hội. 

2. Ban Thẩm Tra Tư Cách Đại Biểu 
- Kiểm tra và giải quyết những vấn đề có liên quan đến tư cách các đại biểu trong 

Đại hội, tổng hợp và báo cáo tình hình đại biểu trước Đại hội. 

3. Ban Thư Ký Đại Hội 
- Là bộ phận giúp việc cho Đoàn Chủ Tịch và Đại hội, có nhiệm vụ tổng hợp ý 

kiến phát biểu, ghi biên bản Đại hội, soạn thảo Nghị quyết và bảo mật hồ sơ, văn 

kiện của Đại hội. 

4. Ban Bầu Cử 
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- Có trách nhiệm soạn thảo các quy chế bầu cử, chuẩn bị phiếu bầu và các nội dung 

cần thiết phục vụ cho công tác bầu cử và trình lên Đại hội xét duyệt. Tiến hành các 

thủ tục bầu cử, kiểm phiếu theo đúng điều lệ Đoàn. 

5. Tổ Hậu Cần Và Các Tổ Phục Vụ Đại Hội 
- Chịu trách nhiệm chuẩn bị hội trương, công tác tiếp tân, hướng dẫn đại biểu vào 

đúng vị trí trong hội trường và đề xuất các phương án giải quyết trong công tác hậu 

cần, phục vụ cho Đại hội. 

III. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI BIỂU. 
- Đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế Đại hội. 

Được quyền dân chủ tham gia các ý kiến trong Đại hội, được quyền đề cử, ứng cử 

vào BCH. 

- Nếu có ý kiến tố cáo, khiếu nại thì phải báo cho BCH Đoàn Trường trước khi 

diễn ra Đại hội 02 ngày và phải có chứng cứ chứng minh rõ ràng. 

 
 

 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG  
 


