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BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
***
Số: 03-KH/ĐTN-BTC

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH
Phân bổ số lượng Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Trường Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh
Lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2022
------- Căn cứ Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Căn cứ kế hoạch số 40-KH/ĐTN ngày 16/4/2019 của Ban Chấp hành Đoàn
Trường Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh Trường Đại học
Giao thông Vận tải – Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 –
2022;
- Căn cứ Hướng dẫn 102-HD/TĐTN-BTC ngày 02/10/2016 của Ban Thường vụ
Thành Đòan về việc tổ chức Đại hội, Hội nghị Đại biểu Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội
Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2017 –
2022;
Nhằm đảm bảo tổ chức tốt Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh Trường Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ IX
nhiệm kỳ 2019 - 2022 (sau đây gọi tắt là Đại hội Đoàn Trường lần IX), Ban Chấp hành
Đoàn Trường xây dựng kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội Đoàn Trường lần IX
nhiệm kỳ 2019 - 2022, cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHUẨN ĐẠI BIỂU:
1. Đối tượng: Cán bộ Đoàn, đoàn viên đang sinh hoạt, công tác trong các cơ sở
Đoàn trực thuộc Đoàn Trường Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu tại TP. Hồ Chí
Minh, nếu đảm bảo tư cách, điều kiện và đủ tiêu chuẩn theo quy định, đều có thể được
xem xét để bầu làm đại biểu chính thức hoặc đại biểu dự khuyết của Đại hội Đoàn
Trường lần IX nhiệm kỳ 2019 – 2022.
2. Nguyên tắc:
- Đại biểu được bầu chọn tham dự Đại hội Đoàn Trường lần IX là những đại
biểu được Đại hội đại biểu, Hội nghị đại biểu các Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn
Trường chọn ra trên cơ sở bầu cử bằng phiếu kín, với kết quả trúng cử đảm bảo theo
quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.
- Đảm bảo tất cả các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Trường được phân bổ đại
biểu dự Đại hội Đoàn Trường lần IX.
- Ban Chấp hành Đoàn Trường là cấp triệu tập đại biểu tham dự Đại hội, được
quyền chỉ định đại biểu dự Đại hội với số lượng không quá 5% so với tổng số đại biểu
được triệu tập. Ban Thường vụ Đoàn Trường là cơ quan Thường trực của Ban Chấp
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hành Đoàn Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và theo sự ủy nhiệm
của Ban Chấp hành.
3. Tiêu chuẩn đại biểu:
- Đại biểu dự Đại hội Đoàn Trường phải là những cán bộ Đoàn, đoàn viên có
khả năng đóng góp vào những quyết định của Đại hội, có khả năng truyền đạt kết quả
đại hội đến đoàn viên, thanh niên tại đơn vị; có tinh thần trách nhiệm cao, có thành
tích tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; được đoàn viên, thanh
niên tại đơn vị tín nhiệm.
- Những trường hợp sau không đủ tư cách đại biểu dự Đại hội:
+ Những người vi phạm các hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (kỷ luật của
Đoàn; của Đảng, chính quyền, hoặc các đoàn thể chính trị - xã hội khác mà đoàn viên
đó là thành viên) mà chưa hết thời gian 12 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật.
+ Đoàn viên bị tổ chức Đoàn cấp cơ sở ra quyết định đình chỉ sinh hoạt; đoàn
viên bị tạm giam, bị truy tố trước pháp luật.
+ Đại biểu được bầu cử không đúng quy định.
+ Đối với Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường đang bị đình chỉ chức vụ Ủy
viên Ban Chấp hành (trong trường hợp đang trong quá trình điều tra kết luận để xem
xét kỷ luật) thì không bác tư cách đại biểu. Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội xem xét
biểu quyết tư cách đại biểu.
II. SỐ LƯỢNG - CƠ CẤU - CƠ SỞ PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU:
1. Số lượng đại biểu:
1.1. Đại biểu chính thức: 200 đại biểu
- Đại biểu đương nhiên (là Ủy viên BCH Đoàn Trường khoá VIII + Sinh viên 5
tốt cấp Trường): 26 đại biểu
- Đại biểu được bầu chọn từ cơ sở: 164 đại biểu
- Đại biểu chỉ định: 10 đại biểu
1.2. Đại biểu dự khuyết:
- Ít nhất 50 đại biểu (25% tổng số đại biểu chính thức).
- Khi đại biểu chính thức không tham dự Đại hội được hoặc đại biểu chính thức
xin rút không tham gia Đại hội thì được cử đại biểu dự khuyết thay thế (sau khi báo
cáo và được sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Đại hội Đoàn Trường lần IX).
Việc chọn đại biểu dự khuyết thay thế được căn cứ theo thứ tự số phiếu từ cao xuống
thấp. Nếu đại biểu dự khuyết có số phiếu bầu bằng nhau thì Ban Chấp hành cấp triệu
tập đại hội, hội nghị thảo luận, thống nhất lựa chọn trên cơ sở thành tích của đại biểu
dự khuyết. Trường hợp đã thay thế hết số đại biểu dự khuyết thì Ban Chấp hành Đoàn
cấp triệu tập Đại hội xem xét, quyết định chỉ định bổ sung. Đại biểu dự khuyết không
được thay thế đại biểu đương nhiên.
- Thủ tục cử đại biểu dự khuyết thực hiện theo quy định tại khoản 2, mục III kế
hoạch này.
2. Cơ cấu đại biểu:
Đại biểu Đại hội cần đảm bảo các yêu cầu về cơ cấu như sau:
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- Đảm bảo tỉ lệ nữ: Ít nhất 30%.
- Các dân tộc ít người: Ít nhất 3%.
- Tuổi bình quân đại biểu dự Đại hội không quá 25 tuổi.
- Đoàn viên là điển hình tiêu biểu được tuyên dương ở các cấp trên các lĩnh
vực.
3. Phân bổ đại biểu:
3.1. Phân bổ đại biểu chính thức bầu chọn từ cơ sở:
Việc phân bổ 164 đại biểu để bầu chọn từ cơ sở dựa trên các căn cứ vào quy
mô, số lượng đoàn viên các Đoàn Cơ sở trực thuôc Đoàn Trường:
+ Đoàn Công nghệ thông tin: 12 đại biểu;
+ Đoàn Công trình I: 36 dại biểu;
+ Đoàn Công trình II: 36 đại biểu;
+ Đoàn Cơ khí: 18 đại biểu;
+ Đoàn Điện – Điện tử: 17 đại biểu;
+ Đoàn Vận tải – Kinh tế: 42 đại biểu;
+ Đoàn Khối CBGV-CNV: 03 đại biểu.
3.2. Phân bổ đại biểu dự khuyết:
+ Đoàn Công nghệ thông tin: ít nhất 04 đại biểu dự khuyết;
+ Đoàn Công trình I: ít nhất 10 đại biểu dự khuyết;
+ Đoàn Công trình II: ít nhất 10 đại biểu dự khuyết;
+ Đoàn Cơ khí: ít nhất 05 đại biểu dự khuyết;
+ Đoàn Điện – Điện tử: ít nhất 05 đại biểu dự khuyết;
+ Đoàn Vận tải – Kinh tế: ít nhất 14 đại biểu dự khuyết;
+ Đoàn Khối CBGV-CNV: ít nhất 02 đại biểu dự khuyết.
III. QUY TRÌNH – THỦ TỤC BẦU CHỌN ĐẠI BIỂU:
1. Quy trình tiến hành:
- Căn cứ vào kế hoạch, Ban Thường vụ Đoàn Trường có quyết định phân bổ số
lượng, cơ cấu đại biểu cho các cơ sở trực thuộc.
- Ban Thường vụ Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Trường tổ chức họp Ban Chấp
hành, căn cứ quyết định phân bổ đại biểu xem xét số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn và các
yêu cầu khác; chuẩn bị nhân sự dự kiến, báo cáo xin ý kiến cấp ủy cùng cấp và Ban
Thường vụ Đoàn Trường trước khi trình Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp để biểu quyết
thống nhất giới thiệu.
2. Thủ tục:
Sau khi có kết quả, Ban Thường vụ Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Trường hoàn
chỉnh hồ sơ và báo cáo về Tiểu ban Nhân sự Đại hội (thông qua Ban Tổ chức Đoàn
Trường). Hồ sơ gồm:
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- Biên bản bầu cử đại biểu dự đại hội cấp trên;
- Danh sách trích ngang đại biểu (có xác nhận của cấp uỷ cùng cấp);
- Lý lịch đại biểu (theo mẫu).
Trường hợp cử đại biểu dự khuyết dự Đại hội thay đại biểu chính thức Đoàn cơ
sở trực thuộc Đoàn Trường chuẩn bị hồ sơ (gửi trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất 07
ngày) bao gồm:
- Công văn xin phép cử đại biểu dự khuyết thay thế (có ý kiến của cấp ủy cùng cấp);
- Đơn xin phép không tham dự Đại hội của đại biểu chính thức (nêu rõ lý do, có
ý kiến của cấp ủy cơ sở, lãnh đạo đơn vị nơi đại biểu đang công tác và các giấy tờ
minh chứng (nếu có)).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ TIẾN ĐỘ:
- Từ ngày 01/8/2019 đến ngày 08/8/2019: Dự thảo kế hoạch, trình xin ý kiến
Ban Thường vụ Đoàn Trường.
- Ngày 08/8/2019: Ban Thường vụ Đoàn Trường thảo luận, quyết định cơ cấu
phân bổ đại biểu cho cơ sở.
- Ngày 08/8/2019: Triển khai đến các Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Trường.
- Từ ngày 08/8 đến 10/8/2019: Các cơ sở Đoàn tiến hành quy trình bầu chọn
đại biểu và gửi hồ sơ về Ban Tổ chức Đoàn Trường.
- Tháng 9/2018: Tiểu ban nhân sự Đại hội hoàn chỉnh danh sách, lý lịch và
phân tích tình hình đại biểu, báo cáo Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Trường.

Nơi nhận:
- Đoàn Trường: UVBCH, các Ban -VP;
- Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Trường;
- Lưu: VP, BTC.

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
(Đã ký)
Tống Kim Đông

