TỈNH ĐOÀN KIÊN GIANG
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
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***
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Giồng Riềng, ngày 21 tháng 9 năm 2022

KẾ HOẠCH
Chỉ đạo Đại hội các Đoàn trường THPT, THCS&THPT, Đoàn cơ sở Trung
tâm GDNN- GDTX, chi đoàn Phô thông Dân tộc Nội trú
huyện Giồng Riềng nhiệm kỳ 2022-2023
---------------Căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
Căn cứ chương trình nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu
nhi năm 2022 của BCH huyện Đoàn Giồng Riềng;
Ban Thường vụ huyện Đoàn xây dựng kế hoạch chỉ đạo Đại hội Đoàn
trường THPT, THCS&THPT, Đoàn cơ sở Trung tâm GDNN- GDTX, chi đoàn
Phô thông Dân tộc Nội trú huyện Giồng Riềng nhiệm kỳ 2022-2023, cụ thể như
sau :
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU :
- Đại hội Đoàn trường THPT, THCS&THPT, Đoàn cơ sở Trung tâm
GDNN- GDTX, chi đoàn Phô thông Dân tộc Nội trú huyện phải đảm bảo sự
lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của cấp uỷ Chi bộ, phải phát huy được trí tuệ và
trách nhiệm của cán bộ, Đoàn viên, thanh niên trong công tác và chuẩn bị tổ
chức Đại hội.
- Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị của tất cả cán bộ, đoàn viên, thanh
niên, học sinh nhằm đánh giá việc thực hiện nghị quyết của Đại hội cấp mình
trong nhiệm kỳ qua. Xây dựng phương hướng nhiệm vụ, tìm ra giải pháp tổ
chức động viên đoàn viên, thanh niên, học sinh thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu
của nghị quyết Đại hội đề ra cũng như hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 20222023.
- Việc lựa chọn nhân sự bầu vào Ban Chấp hành phải coi trọng chất
lượng, phẩm chất chính trị, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn, đồng thời có
số lượng và cơ cấu hợp lý để lãnh đạo tốt công tác Đoàn và phong trào thanh
niên trường học trong thời kỳ mới.
- Phải tổ chức phát động tạo được phong trào thi đua sôi nổi trước, trong
và sau Đại hội, đảm bảo đại hội được tổ chức trên tinh thần dân chủ, đổi mới,
sáng tạo, hiệu quả và tiết kiệm.
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2021-2022, xây dựng mục
tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2023.
- Bác cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2021-2022.
- Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Đại hội.
- Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và các chức danh lãnh đạo của Đoàn.
III. XÂY DỰNG VÀ THẢO LUẬN VĂN KIỆN ĐẠI HỘI :
1. Đối với tổng kết nhiệm kỳ 2021-2022 và phương hướng nhiệm kỳ
2022-2023:
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và kiểm điểm hoạt động của BCH cần đánh
giá đúng thực trạng tình hình thanh niên, thực trạng tổ chức và hoạt động của
đơn vị, chú ý đánh giá những mặt công tác chính đã làm được và chưa làm được
trong nhiệm kỳ qua, phân tích nguyên nhân đạt được, chưa được và rút ra bài
học kinh nghiệm.
- Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới cần bám sát nghị quyết của
Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương, nghị quyết
của Đoàn cấp trên và thực tiễn ở cơ sở. Dự báo được tình hình, đồng thời đáp
ứng được tâm tư nguyện vọng và lợi ích chính đáng của thanh niên học sinh;
chú trọng xác định các giải pháp hữu hiệu để xây dựng Đoàn vững mạnh về
chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động.
2. Về thảo luận dự thảo văn kiện của đại hội:
- Việc tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện cần được tiến hành dân chủ,
thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ giáo viên, đoàn viên, thanh niên, học
sinh, các đồng chí cán bộ Đoàn qua các khóa trước, các đồng chí lãnh đạo, quản
lý ở đơn vị… để thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn và
thu hút sự quan tâm của tất cả cán bộ, giáo viên, đoàn viên, học sinh của trường.
- Phần thảo luận văn kiện tại đại hội cần khuyến khích trao đổi, tranh
luận, tránh khuynh hướng báo cáo thành tích hoặc trình bày chiếu lệ, hình thức.
IV. CÔNG TÁC NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH KHÓA MỚI :
Công tác nhân sự Ban Chấp hành khóa mới là nội dung quan trọng, quá
trình chuẩn bị phải thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy định trên cơ sở sự
thống nhất giới thiệu của BCH khóa cũ và sự thống nhất của cấp ủy Đảng và
Đoàn cấp trên. Nên ưu tiên lựa chọn các đồng chí có đạo đức, năng lực, đảm bảo
các tiêu chuẩn theo quy định; chú trọng tỷ lệ cán bộ nữ, dân tộc (nơi có đông
giáo viên, học sinh là dân tộc), đoàn viên thanh niên, học sinh có thành tích đặc
biệt xuất sắc trong giảng dạy và học tập, tiêu biểu trong đơn vị.
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1. Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành:
Nhân sự BCH Đoàn trường khóa mới phải đảm bảo theo Quyết định số
289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban
hành Quy chế cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới và các hướng dẫn của Đoàn cấp
trên về công tác cán bộ Đoàn. Đặc biệt nhấn mạnh những điểm sau đây:
- Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng
và con đường xã hội chủ nghĩa.
- Có đạo đức và năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, có kiến
thức, năng lực học tập cao và năng lực tham gia các quyết định của BCH; khả
năng tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
- Có khả năng cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn cấp trên và
cấp mình gắn với thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị
mình.
- Có uy tín, năng lực công tác xã hội và khả năng vận động thanh thiếu
nhi, trưởng thành từ thực tiễn phong trào và được cán bộ, ĐVTN trong đơn vị
tín nhiệm.
Trên cơ sở các tiêu chuẩn chung, các Đoàn trường tham mưu cho cấp ủy
Đảng cụ thể hóa phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn ở đơn vị
mình.
2. Số lượng Ủy viên Ban chấp hành :
- Đối với Chi đoàn trường PT DTNT (dưới 9 đoàn viên) không bầu BCH,
chỉ bầu Bí thư.
- Đối với các đơn vị còn lại bầu BCH có từ 5 đến 15 Ủy viên. Nếu BCH
có dưới 9 Ủy viên thì có Bí thư và Phó Bí thư; nếu có từ 9 Ủy viên trở lên thì
bầu BTV có từ 3 đến 5 Ủy viên gồm Bí thư, hai Phó Bí thư và các Ủy viên
Thường vụ.
- Danh sách bầu cử BCH, BTV khoá mới phải có số dư so với số lượng
cần bầu là 15%. Bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư theo hình thức bầu tín nhiệm,
không có số dư.
3. Cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành:
- Cán bộ kiêm nhiệm làm công tác Đoàn, Hội, Đội của trường, cán bộ chủ
chốt của các chi đoàn trực thuộc, các giáo viên bộ môn có liên quan.
- Đoàn viên tiêu biểu có năng lực và khả năng quy hoạch lâu dài, cán bộ
trưởng thành từ phong trào thanh thiếu nhi.
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- Chú trọng tỷ lệ : Cán bộ nữ chiếm ít nhất 25%, cán bộ là người dân tộc
thiểu số tùy tình hình thực tế từng đơn vị mà cơ cấu cho phù hợp.
* Lưu ý : Căn cứ vào số lượng đoàn viên và chi Đoàn trực thuộc mà xây
dựng Đề án BCH khóa mới với số lượng và cơ cấu cho phù hợp, đảm bảo hoạt
động hiệu quả, tránh cơ cấu hình thức, nhiều về số lượng nhưng chất lượng
không cao, hoạt động không hiệu quả. Đối với các Đoàn trường THPT có 2 cấp
học thì cơ cấu 01 Phó Bí thư phụ trách công tác Đội.
4. Số lượng đại biểu dự Đại hội :
4.1. Đại biểu chính thức :
Số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội do Ban Chấp hành cấp triệu Đại
hội quyết định, trong giới hạn như sau :
+ Nếu có dưới 120 đoàn viên thì tổ chức Đại hội Đoàn viên.
+ Nếu có từ 120 đoàn viên trở lên thì tổ chức Đại hội đại biểu, số lượng
triệu tập đại biểu ít nhất là 60 đại biểu.
4.2. Đại biểu khách mời : Tùy điều kiện thực tế của đơn vị mà mời đại
biểu dự cho phù hợp.
V. THỜI GIAN:
- Các đơn vị thông qua văn kiện, nhân sự với Huyện đoàn chậm nhất 05
ngày trước khi Đại hội diễn ra.
- Thời gian tổ chức đại hội không quá 01 ngày (kể cả phiên làm việc thứ
nhất và phiên làm việc thứ hai), các đơn vị tổ chức đại hội trước ngày 15 tháng
10 năm 2022.
VI. PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG ĐẠI
HỘI :
1. Tăng cường tổ chức tuyên truyền truyền thống của Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh; về vai trò vị trí của Tổ chức Đoàn trong mặt đoàn kết, tập hợp thanh
niên; về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; kết quả thực hiện các
phong trào của Đoàn; về các gương điển hình tiêu biểu của cán bộ, đoàn viên,
thanh niên, học sinh và những mô hình hay, kinh nghiệm tốt cần nhân rộng.
2. Phát động đăng ký, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, thi
đua thực hiện tốt các phong trào của Đoàn và các nhiệm vụ do Đoàn cấp trên
giao.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :
1. Huyện Đoàn :
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- Xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức đại hội đến các Đoàn trường
THPT, Đoàn TT GDTX, chi đoàn PT DTNT trực thuộc.
- Phối hợp Cấp ủy Đảng, Ban Giám hiệu các trường để thống nhất văn
kiện và đề án nhân sự phục vụ cho Đại hội.
2. Các Đoàn trường THPT, Đoàn TT GDTX, chi đoàn PT DTNT
- Căn cứ kế hoạch này, các đơn vị chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự, dự
trù kinh phí, chương trình đại hội, báo cáo cấp uỷ chi bộ, tổ chỉ đạo đại hội để
thống nhất thời gian thông qua văn kiện, nhân sự và thời gian tiến hành đại hội.
- Tổ chức cho đoàn viên đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội .
- Tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội.
Trên đây là kế hoạch chỉ đạo Đại hội Đoàn trường THPT,
THCS&THPT, Đoàn cơ sở Trung tâm GDNN- GDTX, chi đoàn Phô thông Dân
tộc Nội trú nhiệm kỳ 2022 - 2023./.
Nơi nhận :
TM. BAN THƯỜNG VỤ
- BTV huyện Đoàn;
PHÓ BÍ THƯ
- Thành viên tổ chỉ đạo cụm Đoàn trường;
- CB, BGH, Đoàn THPT, TT GDNN- GDTX,
PT DTNT;
- Lưu.

Nguyễn Việt Nam Nghị
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