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Caên cöù  höôùng daãn thöïc hieän ñieàu leä Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh quy ñònh veà 

nguyeân taéc, theå leä baàu cöû. 
Ñöôïc söï  tín nhieäm cuûa hoäi nghò, thay maët Ban kieåm phieáu toâi xin thoâng qua 

nhöõng quy ñònh veà theå leä vaø nguyeân taéc baàu cöû nhö sau: 
 
1. Nguyeân taéc baàu cöû: 
- Baàu cöû baèng phieáu kín, ngöôøi truùng cöû phaûi ñöôïc soá phieáu tín nhieäm treân 

moät nöûa soá phieáu baàu ñoàng yù (soá phieáu baàu laø soá phieáu thu veà keå caû hôïp leä vaø 
khoâng hôïp leä) có thứ tự đến 15 trong kết quả bầu cử xếp từ cao đến thấp.  

- Phieáu baàu in saün  danh saùch baàu cöû, xeáp thöù töï A, B, C vaø ñöôïc Đại hội 
bieåu quyeát thoâng qua. 

2.  Theå leä baàu cöû: 
*  Phieáu baàu hôïp leä : Laø phieáu baàu coù ñuû caùc ñieàu kieän sau ñaây: 
+ Phieáu do Ban kieåm phieáu phaùt ra vaø coù ñoùng daáu cuûa Ban chaáp haønh 

Đoàn trường 

+ Phieáu baàu nhöõng ngöôøi coù teân trong danh saùch baàu cöû. 
+ Phieáu baàu tối đa là 15 người có tên trong danh sách và tối thiểu là 1 người. 

+Phiếu bầu đủ hoặc thiếu số lượng cần bầu. 

* Phieáu baàu khoâng hôïp leä : Laø phieáu phaïm 1 trong nhöõng ñieàu sau ñaây: 
+ Phieáu khoâng coù daáu cuûa Ban chaáp haønh Đoàn trường. 
+ Phieáu baàu thöøa soá ngöôøi ñöôïc Hoäi nghò thoáng nhaát. 
+ Phieáu gaïch toaøn boä danh saùch baàu cöû. 
+ Phieáu vieát theâm ngöôøi ngoaøi danh saùch baàu cöû. 
+ Phieáu xoùa giöõa doøng chöõ ghi hoï teân ngöôøi trong phieáu baàu khoâng roõ xoùa 

ai, ñeå ai. 
+ Phieáu coù kyù hieäu rieâng vaø kyù teân ngöôøi baàu. 
3. Điều kiện trúng cử và cách tính kết quả bầu cử: 
3.1 Điều kiện trúng cử : 
- Người trúng cử là người có trên một phần hai số Đại biểu có mặt tại Đại hội 

đồng ý. 

- Trường hợp số người có số phiếu trên một phần hai nhiều hơn số lượng cần 

bầu thì lấy người có số phiếu cao hơn. Nếu kết quả bầu cử có nhiều người có số phiếu 

trên một phần hai và bằng nhau nhưng nhiều hơn số lượng cần bầu thì bầu lại trong số 

những người bằng phiếu đó; người trúng cử là người có số phiếu cao hơn, không cần 

phải trên một phần hai. Trường hợp bầu lại mà số phiếu vẫn bằng nhau thì việc có tiếp 

tục bầu nữa hay không do Đại hội quyết định. 

- Nếu bầu một lần mà không đủ số lượng quy định thì có bầu lần nữa hay 

không do Đại hội quyết định. Nếu Đại hội bầu lần thứ hai mà vẫn thiếu số lượng thì 

không tiến hành bầu nữa. Nếu bầu các chức danh chủ chốt của Đoàn thì báo cáo với 



   
cấp Uỷ và Đoàn cấp trên trực tiếp quyết định, nếu là bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn 

cấp trên thì báo cáo để Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội quyết định. 

3.2 Cách tính kết quả bầu cử: 
Kết quả bầu cử được tính trên tổng phiếu bầu thu về. 
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