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THÔNG BÁO 
Phân bổ đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh  

lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 

------------ 
 

- Căn cứ Kế hoạch số 128-KH/ĐTN, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành 

Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh “Về việc tổ chức Đại hội 

Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027”; 

- Căn cứ Đề án số 03-ĐA/ĐTNK, ngày 20/01/2022 của Ban Chấp hành 

Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh “về tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh lần thứ 

VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027”; 

Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phân bổ đại 

biểu tham dự Đại hội Đoàn khối lần thứ VII, cụ thể sau: 

1. Yêu cầu về đại biểu 

 - Phân bổ đại biểu các cơ sở đoàn trực thuộc đảm bảo hợp lý giữa các cơ 

cấu thành phần. 

- Đại biểu đƣợc bầu phải là đại biểu chính thức của Đại hội cấp Đoàn cơ 

sở và Đại hội Chi đoàn cơ sở. 

- Không cơ cấu những đồng chí không gƣơng mẫu thực hiện các quy định 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, Điều lệ Đoàn. Những ngƣời bị 

xử lý hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (bao gồm kỷ luật của Đảng, chính 

quyền, của Đoàn hoặc các đoàn thể chính trị - xã hội khác mà đoàn viên đó là 

thành viên); đoàn viên bị đình chỉ sinh hoạt, bị tạm giam hoặc truy tố trƣớc pháp 

luật; đại biểu đƣợc bầu cử không đúng quy định. 

- Tiến hành công tác nhân sự theo đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy 

dân chủ, trí tuệ của tập thể và cán bộ, đoàn viên; công tâm, khách quan trong lựa 

chọn, giới thiệu nhân sự; chống tƣ tƣởng cá nhân, cục bộ, thiếu tính xây dựng 

hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm. Nghiêm cấm các biểu hiện vận động, bè 

phái, chia rẽ mất đoàn kết, thực hiện không đúng quy định trong chuẩn bị nhân 

sự và bầu cử. 

- Đại biểu dự khuyết không đƣợc thay thế cho đại biểu đƣơng nhiên và đại 

biểu chỉ định. 

- Độ tuổi bình quân của đoàn đại biểu tham dự đại hội không quá 31 tuổi. 
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* Đối với Đoàn cấp cơ sở c  tình hình thực tế công tác cán bộ Đoàn đặc 

biệt kh  khăn, độ tuổi bình quân của Đoàn đại biểu c  thể cao hơn 01 tuổi cho 

phù hợp với tình hình thực tế; nhƣng phải đƣợc sự thống nhất của cấp ủy đảng 

cùng cấp và Đoàn cấp trên. 

2. Tiêu chuẩn đại biểu 

- Là những cán bộ, đoàn viên giàu lòng yêu nƣớc, tuyệt đối trung thành 

với mục đích, lý tƣởng cách mạng của Đảng, c  tinh thần yêu nƣớc sâu sắc, kiên 

định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, c  lập trƣờng chính trị    

vững vàng. 

- C  đạo đức cách mạng, gƣơng mẫu trong sinh hoạt và công tác; đủ năng 

lực và sức khỏe để làm việc c  hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đƣợc giao; c  

khả năng tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết sau Đại hội. 

- Là những cán bộ, đoàn viên tiêu biểu cho các đối tƣợng, địa bàn, lĩnh 

vực hoạt động của Đoàn đƣợc đoàn viên tại cơ quan, đơn vị tín nhiệm 

- Là những cán bộ, đoàn viên ƣu tú, c  uy tín với đoàn viên, thanh niên; c  trình 

độ và khả năng đ ng g p ý kiến vào những quyết định của đại hội. C  tƣ duy đổi mới, 

sáng tạo, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý c  hiệu quả những vấn đề mới phát sinh. 

- Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo 

đức, uy tín, năng lực thực tiễn và sự cống hiến, đƣợc cán bộ, đoàn viên, thanh 

niên tín nhiệm. 

3. Số lượng đại biểu 

3.1. Cơ sở để tiến hành phân bổ đại biểu 

- Dựa trên tổng số các cơ sở Đoàn trực thuộc; Tổng số đoàn viên; Số 

lƣợng chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở; cơ cấu đoàn viên trong tổng số đoàn viên 

(lấy số liệu đến cuối năm 2021). 

- Dựa vào tính chất, đặc thù và đặc điểm về lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị. 

3.2. Số lượng (kèm bảng phân bổ) 

Tổng số: 190 đại biểu, trong đ : 

- Đại biểu đƣơng nhiên (Ủy viên BCH khóa VI): 21 đồng chí, chiếm 11,05%. 

- Đại biểu đƣợc bầu chọn từ cơ sở: 167 đồng chí, chiếm 87,89%. 

- Đại biểu chỉ định: 02 đồng chí, chiếm 1,05%. 

4. Cơ cấu đại biểu 

 - Ít nhất 70% đại biểu trong độ tuổi đoàn viên (16 – 30 tuổi). 

- Phải c  đại diện của ít nhất 2/3 cơ sở Đoàn trực thuộc. 

- Tỉ lệ đại biểu nữ phải đạt ít nhất 30%. 

- Đại biểu là ngƣời dân tộc thiểu số chiếm ít nhất 15%. 

- Đại biểu là học sinh, sinh viên chiếm ít nhất 10%. 

- Đại biểu khối doanh nghiệp chiếm ít nhất 5%. 

5. Quy trình bầu chọn đại biểu 
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 - Bước 1: Căn cứ Thông báo phân bổ đại biểu của Ban Chấp hành Đoàn 

Khối, Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn thảo luận, dự kiến nhân sự cụ thể, xin ý 

kiến cấp ủy cùng cấp, đoàn cấp trên. 

 - Bước 2: 

 + Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn chuẩn bị nhân sự đoàn đại biểu (đã 

được sự thống nhất của Đoàn cấp trên và cấp ủy cùng cấp) trình Đại hội (hoặc 

Hội nghị) thảo luận và tiến hành bầu chọn. 

 + Việc bầu chọn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các 

cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII phải đƣợc tiến hành bằng cách bỏ 

phiếu kín và đảm bảo nguyên tắc, thể lệ bầu cử. 

* Lưu ý đối với Đại biểu dự khuyết: 

 + Những đơn vị được phân bổ dưới 06 đại biểu thì bầu chọn 01 đại biểu 

dự khuyết. 

 + Những đơn vị được phân bổ từ 06 đại biểu trở lên thì bầu chọn 02 đại 

biểu dự khuyết nhưng không quá 4 đại biểu dự khuyết. 

 - Bước 3: Lập hồ sơ đại biểu 

 + Sau khi c  kết quả bầu cử, Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn hƣớng dẫn 

cho đại biểu đƣợc bầu chọn thực hiện phiếu khai lý lịch đại biểu (theo mẫu 2C).  

+ Hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Đoàn Khối các cơ quan (kể cả đại biểu dự 

khuyết), bao gồm:  

 Biên bản bầu cử đại biểu. 

 Danh sách trích ngang đại biểu theo mẫu (có xác nhận của cấp ủy cơ sở). 

 Phiếu khai lý lịch đại biểu. 

6. Thời hạn hoàn thành việc bầu chọn đại biểu 

Từ ngày 15/02/2022 đến hết ngày 15/5/2022, các cơ sở Đoàn tiến hành tổ 

chức Đại hội (Đoàn trường THPT, Trung tâm GDTX -  HNDN TP. Trà Vinh tổ 

chức Hội nghị) để bầu chọn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối 

các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh lần thứ VII. Kết quả gửi về Đoàn Khối 

chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày tổ chức Đại hội (hoặc Hội nghị). 

Trên đây là Thông báo phân bổ đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 

2022 - 2027. Đề nghị các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện tốt./. 
 
 

* Nơi nhận: 
- Đ/c Phạm Phƣớc Trãi – Ph  Bí thƣ ĐUK (b/c); 

- Đ/c Võ Minh Nhựt – PBT TT Tỉnh đoàn (b/c); 

- TT Tỉnh đoàn (b/c); 

- TT Đảng ủy KCCQ và DN tỉnh (b/c); 

- Ban TC – KT Tỉnh đoàn (b/c); 

- Các đồng chí UV BCH, UBKT ĐKCQ (t/h); 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (t/h); 

- Lƣu VP. 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

BÍ THƢ 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Trọng Nhân 
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TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KH ỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày 24 tháng 01 năm 2022     

 

DANH SÁCH 
Phân bổ đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan  

và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 
(Kèm theo Thông báo số 158 TB/ĐTN, ngày 24/01/2022  

của Ban Chấp hành Đoàn khối CCQ và DN tỉnh) 

--------- 

 

Số  

TT 
Đơn vị 

Số lượng  

phân bổ 

01 Đoàn trƣờng Phổ thông Dân tộc Nội trú - THPT 6 

02 Đoàn trƣờng THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành 8 

03 Đoàn trƣờng TTGDTX & HNDN TP Trà Vinh 4 

04 Đoàn trƣờng Cao đẳng Nghề Trà Vinh 10 

05 Đoàn trƣờng Cao đẳng Y tế Trà Vinh 10 

06 Đoàn cơ sở Sở Y tế Trà Vinh 14 

07 Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên & Môi trƣờng Trà Vinh 14 

08 Đoàn cơ sở Sở Văn h a, Thể thao & Du lịch Trà Vinh 7 

09 Đoàn cơ cở Sở Giao thông Vận tải Trà Vinh 4 

10 Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh 14 

11 Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Trà Vinh 13 

12 Chi đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp & PTNT Trà Vinh 4 

13 Chi đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Trà Bắc 3 

14 Chi đoàn cơ sở Sở Lao động - TBXH Trà Vinh 3 

15 Chi đoàn Công ty Cổ phần Cấp thoát nƣớc Trà Vinh 3 

16 Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh 2 

17 Chi đoàn Sở Thông tin & Truyền thông Trà Vinh 2 

18 Chi đoàn Ngân hàng TMCP Công thƣơng Trà Vinh 4 

19 Chi đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tƣ & PT Trà Vinh 2 

20 Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Trà Vinh 3 

21 Chi đoàn Ngân hàng Hợp tác xã VN - CN Trà Vinh 2 

22 Chi đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Trà Vinh 4 

23 Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn Trà Vinh 2 

24 Chi đoàn Đài phát thanh & truyền hình Trà Vinh 2 

25 Chi đoàn Sở Khoa học & Công nghệ Trà Vinh 2 
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26 Chi đoàn Sở Kế hoạch & Đầu tƣ Trà Vinh 1 

27 Chi đoàn Sở tƣ pháp Trà Vinh 1 

28 Chi đoàn Viện KSND tỉnh Trà Vinh 2 

29 Chi đoàn Tòa án tỉnh Trà Vinh 2 

30 Chi đoàn Công ty CP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh 3 

31 Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Trà Vinh  3 

32 Chi đoàn Sở Xây dựng Trà Vinh 3 

33 Chi đoàn BQL Dự án ĐT các CT dân dụng và Công 

nghiệp Trà Vinh 2 

34 Chi đoàn Viễn thông Trà Vinh 3 

35 Chi đoàn Kho bạc Nhà nƣớc Trà Vinh 2 

36 Chi đoàn Bệnh viện Thiên ân  1 

37 Chi đoàn Công ty Dƣợc phẩm TV.Pharm 1 

38 Chi đoàn Bƣu điện tỉnh Trà Vinh 2 

TỔNG CỘNG 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

BCH ........................................... 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày     tháng     năm 2022     

 

DANH SÁCH 
Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh  

Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 
--------- 

 

T

T 
Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Chức vụ 

Đảng 

Trình độ 

Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 
Nam Nữ 

Học 

vấn 

Chính 

trị 
Chuyên môn 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 

ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC 

1            
Trưởng 

đoàn 

..            
Phó 

đoàn 

..       
 

    
Thành 

viên 

ĐẠI BIỂU DỰ KHUYẾT 

1             

..             

 

* Phụ chú:  - Trình độ chính trị: 

 - Trình độ chuyên môn:   + Cao cấp: .... đ/c, chiếm .....% 

 + Thạc sĩ: ..... đ/c, chiếm ...%. + Trung cấp: .... đ/c, chiếm ....% 
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 + Đại học: .... đ/c, chiếm ....%   + Sơ cấp: .... đ/c, chiếm .....% 

 + Cao đẳng: ..... đ/c, chiếm ....%  

 + Trung cấp: .... đ/c, chiếm ....%  

 + Học sinh, sinh viên: .... đ/c, chiếm ....%  

 

- Tuổi bình quân: ... tuổi  

- Nữ: ... đ/c, chiếm ....%  

- Dân tộc: .... đ/c, chiếm .....%  

- Đảng viên: .... đ/c, chiếm ....%  

 

Lưu ý: Danh sách này không đưa thông tin Đại biểu đương nhiên (là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối khóa VI) 


