
TỜ TRÌNH 
TIÊU CHUẨN, CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG  

NHIỆM KỲ 2012- 2014 
 

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ của 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.   

Căn cứ Kế hoạch 228-KH/TĐ và 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. 

Căn cứ Đề án xây dựng Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2012 - 2014. 

Được sự đồng ý của Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường, Ban chấp hành Đoàn 
trường nhiệm kỳ 2009 - 2011 thống nhất trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh trường cao đẳng CN & QT Sonadezi về tiêu chuẩn cơ cấu, số lượng BCH Đoàn 
trường nhiệm kỳ 2012 - 2014 như sau: 

I. Tiêu chuẩn: 

Tham gia các hoạt động Đoàn ít nhất là 1 năm trở lên, có năng lực hoạt động 
phong trào, nhiệt tình và có trách nhiệm với công tác phong trào sinh viên, có ý thức tổ 
chức kỷ luật, làm việc có hiệu quả, hiểu được tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, sinh 
viên. 

Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng, cương lĩnh của Đảng  
cộng sản Việt Nam và cương quyết đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của nhà nước.   

Gương mẫu về đạo đức, có ý thức tổ chức kỷ luật và lối sống trung thực, lành 
mạnh, không cơ hội, bè phái. Có bản lãnh đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực.   

Hiểu biết cơ bản tình hình kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội – an ninh quốc 
phòng, tôn giáo, dân tộc của đoàn viên thanh niên trong trường.   

Là hạt nhân nòng cốt trong phong trào sinh viên tại lớp, tại khoa, có kỹ năng giao 
tiếp, vận động sinh viên và khả năng tham gia xây dựng cụ thể hoá các Nghị quyết, các 
chương trình, kế hoạch của cấp trên vào lĩnh vực công tác mình phụ trách. 

Nhiệt tình và có trách nhiệm với công tác Đoàn và phong trào thanh niên, có khả 
năng vận động thanh niên.  Được quần chúng, đoàn viên thanh niên tại đơn vị ủng hộ tín 
nhiệm.   

II. Cơ cấu, số lượng Ban chấp hành đoàn trường nhiệm kỳ 2012-2014 

1. Số lượng dự kiến Ban chấp hành đoàn trường nhiệm kỳ 2012-2014 là 15 
đồng chí. 

2. Cơ cấu 

- CB.CNV Giảng viên: 05 đồng chí (2 giảng viên, 1 cán bộ công nhân viên kiêm 
giảng viên, 2 cán bộ công nhân viên) 

� 01 Bí thư 

� 02 Phó bí thư (01 Phó Bí thư kiêm Chủ nhiệm UBKT và phụ trác công tác 
chính trị tư tưởng; 01 Phó Bí thư phụ trách công tác xây dựng tổ chức 
Đoàn) 

� 01 UV phụ trách các hoạt động phong trào. 



� 01 UV là Phó Chủ nhiệm UBKT  

- Sinh viên: 10 đồng chí 

� Khoa May - Giày  : 02 đồng chí 

� Khoa Quản trị  : 03 đồng chí 

� Khoa Ngoại ngữ  : 02 đồng chí 

� Khoa Xây dựng  : 01 đồng chí 

� Khoa Công nghệ Thông tin : 02 đồng chí 

  Trên đây là tờ trình dự kiến tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ban Chấp hành Đoàn 
trường Cao đẳng CN&QT Sonadezi nhiệm kỳ 2012 – 2014. Kính đề nghị Đại hội cho ý 
kiến. 
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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH ĐỒNG NAI  



 
TỜ TRÌNH 

TIÊU CHUẨN, CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG  
NHIỆM KỲ 2012- 2014 

 
Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ của 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.   
Căn cứ Kế hoạch 228-KH/TĐ và 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. 

Căn cứ Đề án xây dựng Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2012 - 2014. 
Được sự đồng ý của Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường, Ban chấp hành Đoàn 

trường nhiệm kỳ 2009 - 2011 thống nhất trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh trường cao đẳng CN & QT Sonadezi về tiêu chuẩn cơ cấu, số lượng BCH Đoàn 
trường nhiệm kỳ 2012 - 2014 như sau: 

I. Tiêu chuẩn 
Nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và 

phương hướng nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực mình phụ trách, có khả năng truyền đạt 
các nghị quyết của cấp trên trong cán bô đoàn viên thanh niên.   

Có tác phong dân chủ, tập thể, chịu lắng nghe ý kiến của cán bộ đoàn viên thanh 
niên và quần chúng, có tinh thần chịu trách nhiệm và tính quyết đoán trong mọi công 
việc. Không định kiến trù dập người dám nói đúng, nói sự thật.   

Có quan điểm quần chúng đúng đắn, có năng lực thuyết phục giải quyết, đáp ứng 
tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên.   

Có kinh nghiệm tổ chức trong công tác Đoàn. 
II. Cơ cấu, số lượng Ban thường vụ Đoàn trường nhiệm kỳ 2012-2014 
     1.   Số lượng UVBTV nhiệm kỳ 2012 - 2014: Gồm 05 đồng chí.   
     2.   Cơ cấu: 

� Bí thư:  01 đồng chí (Đảng viên, cán bộ công nhân viên, giảng viên) 
� Phó bí thư thường trực kiêm Chủ nhiệm UBKT: 1 đồng chí (Giảng viên) 
� Phó bí thư phụ trách công tác đoàn vụ: 1 đồng chí (sinh viên) 
� Ủy viên:  02 đ/c  (Giảng viên) 

  Trên đây là tờ trình dự kiến tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ban Thường vụ Đoàn 
trường Cao đẳng CN&QT Sonadezi nhiệm kỳ 2012 - 20124 
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỀU LẦN THỨ III 

NHIỆM KỲ 2012 - 2014 
 

 

 

 

 

 

 

Biên Hòa, ngày      tháng      năm 2012 



 
 

TỜ TRÌNH 
TIÊU CHUẨN, CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG 

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

 
Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ của 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.   
Căn cứ Kế hoạch 228-KH/TĐ và 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. 

Được sự đồng ý của Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường, Ban chấp hành Đoàn 
trường nhiệm kỳ 2009 - 2011 thống nhất trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh trường cao đẳng CN & QT Sonadezi về tiêu chuẩn cơ cấu, số lượng BCH Đoàn 
trường nhiệm kỳ 2012 - 2014 như sau: 

1. Tiêu chuẩn: 
Là Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường. Có kiến thức sâu về công tác quần 

chúng, có năng lực đóng góp vào sự lãnh đạo chung của Ban thường vụ Đoàn trường, 
Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, có khả năng tập hợp được quần chúng.   

Thường xuyên trao đổi, cải tiến nội dung và phương thức làm việc, vận động quần 
chúng đạt kết quả cao.  Quy hoạch và đào tạo cán bộ đảm bảo tính liên tục, kế thừa đảm 
đương tốt nhiệm vụ.   

Có phong cách làm việc dân chủ, tập thể, biết phát huy sức mạnh của Ban thường 
vụ Đoàn và đội ngũ cán bộ các chi đoàn.   

Chịu trách nhiệm trước Chi bộ Nhà trường và Tỉnh Đoàn về công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên của Đoàn trường Cao đẳng CN & QT Sonadezi. 

2. Số lượng:  
- Dự kiến cơ cấu, số lượng Bí thư Đoàn trường Cao đẳng CN & QT Sonadezi 

nhiệm kỳ 20120 - 2014 là 01 đồng chí - phụ trách công tác Đoàn . 
Trên đây là tờ trình dự kiến tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Bí thư Đoàn trường Cao 

đẳng CN & QT Sonadezi nhiệm kỳ 20120 - 2014 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG 

 

 

 

 

 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH ĐỒNG NAI 
BCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CAO ĐẲNG  

CN&QT SONADEZI 
***  

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỀU LẦN THỨ III 
NHIỆM KỲ 2012 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên Hòa, ngày      tháng      năm 2012 



 
 

TỜ TRÌNH 
TIÊU CHUẨN, CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG 

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

 
Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ của 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.   
Căn cứ Kế hoạch 228-KH/TĐ và 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. 

Được sự đồng ý của Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường, Ban chấp hành Đoàn 
trường nhiệm kỳ 2009 - 2011 thống nhất trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh trường cao đẳng CN & QT Sonadezi về tiêu chuẩn cơ cấu, số lượng BCH Đoàn 
trường nhiệm kỳ 2012 - 2014 như sau: 

1.Tiêu chuẩn: 

Là ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường.   

Có kiến thức sâu về công tác vận động quần chúng, có năng lực đóng góp vào sự 
lãnh đạo chung của Ban thường vụ Đoàn trường, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, có khả năng 
tập hợp được quần chúng.   

Biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.   

Tham mưu cho Ban thường vụ Đoàn trường và Bí thư Đoàn trường về việc cải 
tiến phương thức vận động thanh niên để đạt hiệu quả cao trong việc tập hợp thanh niên, 
tham gia vào các phong trào hành động cách mạng do Đảng và nhà nước phát động.   

Tự chịu trách nhiệm phần việc do tập thể Ban thường vụ, Bí thư Đoàn trường 
phân công.   

2.Số lượng:  

- Dự kiến cơ cấu, số lượng Phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng CN & QT Sonadezi 
nhiệm kỳ 2012-2014 là 2 đồng chí. 

� 1 Phó Bí thư thường trực kiêm chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. 

� 1 Phó Bí thư -  Phụ trách công tác đoàn vụ, phong trào. 

Trên đây là tờ trình dự kiến tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Phó Bí thư Đoàn trường 
Cao đẳng CN & QT Sonadezi nhiệm kỳ 2012-2014 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH ĐỒNG NAI 
BCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CAO ĐẲNG  

CN&QT SONADEZI 
***  

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỀU LẦN THỨ III 
NHIỆM KỲ 2012 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên Hòa, ngày      tháng      năm 2012 
  



                                              BCH ĐOÀN TRƯỜNG 
 

TỜ TRÌNH 
CƠ CẤU SỐ LƯỢNG UỶ BAN KIỂM TRA  

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

 

 
Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ của 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.   
Căn cứ Kế hoạch 228-KH/TĐ và 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. 

Được sự đồng ý của Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường, Ban chấp hành Đoàn 
trường nhiệm kỳ 2009 - 2011 thống nhất trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh trường cao đẳng CN & QT Sonadezi về tiêu chuẩn cơ cấu, số lượng BCH Đoàn 
trường nhiệm kỳ 2012 - 2014 như sau: 

1.Tiêu chuẩn: 
UBKT Đoàn trường là những đồng chí có quan điểm, lập trường chính trị vững 

vàng, có đầy đủ trình độ, năng lực nghiệp vụ kiểm tra, công tác xây dựng Đoàn và công 
tác vận động quần chúng, năng động, sáng tạo, gương mẫu thực hiện Điều lệ, các nghị 
quyết của Đoàn, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là một khối 
đoàn kết thống nhất đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác kiểm tra theo điều lệ 
Đoàn qui định.   

Ủy viên UBKT phải trung thực, liêm khiết, chí công vô tư, tích cực đấu tranh 
chống các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, thực hiện công bằng xã hội, có tinh thần 
trách niệm cao và được quần chúng tín nhiệm.   

2.Số lượng:  
- Dự kiến cơ cấu, số lượng UBKT Đoàn trường Cao đẳng CN & QT Sonadezi là 

05 đồng chí. 
Dự kiến cơ cấu như sau: 
� 01 đồng chí Chủ nhiệm UBKT - Là Phó Bí thư thường trực Đoàn trường  
� 01 đồng chí Phó UBKT – là ủy viên BCH Đoàn trường. 
� 03 đồng chí phụ trách công tác kiểm tra các khoa (2 đồng chí đại diện khoa 

quản trị, 1 đồng chí đại diện khoa ngoại ngữ) 
Trên đây là tờ trình dự kiến tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng UBKT Đoàn trường Cao 

đẳng CN & QT Sonadezi. 

   

                                               BCH ĐOÀN TRƯỜNG 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH ĐỒNG NAI 
BCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CAO ĐẲNG  

CN&QT SONADEZI 
***  

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỀU LẦN THỨ III 
NHIỆM KỲ 2012 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Biên Hòa, ngày      tháng      năm 2012 



 
 
 

TỜ TRÌNH 
CƠ CẤU SỐ LƯỢNG CHỦ NHIỆM UỶ BAN KIỂM TRA  
ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN & QT SONADEZI 

NHIỆM KỲ 2012 - 2014 
 

 

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ của 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.   

Căn cứ Kế hoạch 228-KH/TĐ và 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. 

Được sự đồng ý của Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường, Ban chấp hành Đoàn 
trường nhiệm kỳ 2009 - 2011 thống nhất trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh trường cao đẳng CN & QT Sonadezi về tiêu chuẩn cơ cấu, số lượng BCH Đoàn 
trường nhiệm kỳ 2012 - 2014 như sau: 

1.Tiêu chuẩn: 
Có kiến thức sâu về công tác vận động quần chúng, có năng lực đóng góp vào sự 

lãnh đạo chung của Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, có khả năng tập hợp được quần chúng.   
Biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.   
Tham mưu Ban thường vụ Đoàn trường về tình hình công tác kiểm tra và chịu 

trách nhiệm phần việc do tập thể Ban thường vụ, Bí thư Đoàn phân công.   
2.Số lượng:  
Chủ nhiệm UBKT Đoàn trường Cao đẳng CN & QT Sonadezi là 01 đồng chí. 
3.Cơ cấu: Là phó Bí thư Đoàn trường  
Trên đây là tờ trình dự kiến tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng chủ nhiệm UBKT Đoàn 

trường Cao đẳng CN & QT Sonadezi nhiệm kỳ 2012 – 2014. 
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