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NỘI QUY 
Đại hội Chi đoàn Sở Tư pháp Nghệ An  

nhiệm kỳ 2022– 2024 
----------------- 

 

 

Để đảm bảo cho Đại hội Chi đoàn Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2022 - 2024 thành 

công tốt đẹp, Ban Tổ chức Đại hội quy định một số vấn đề cụ thể như sau: 

Đại hội Chi đoàn Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2022 - 2024 được tiến hành trong 01 

buổi ngày 30/5/2022 tổ chức từ 14h-17h tại Hội trường tầng 3, Sở Tư pháp (số 56, 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). 

I. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐOÀN VIÊN DỰ ĐẠI HỘI 

1. Về trang phục: Đoàn viên mặc áo xanh Thanh niên Việt Nam, áo dài Thanh 

niên Việt NAm, quần hoặc váy thẫm màu. 

2. Có mặt tại hội trường trước ít nhất 15 phút, nếu có lý do đặc biệt quan trọng 

cần vắng mặt phải được sự đồng ý của Ban Chấp hành Chi đoàn. 

3. Đoàn viên đăng ký phát biểu qua Thư ký Đại hội và chỉ được phát biểu khi 

Đoàn Chủ tịch giới thiệu. 

4. Đoàn viên biểu quyết các vấn đề trong Đại hội bằng hình thức giơ thẻ Đoàn 

viên (trừ các nội dung biểu quyết bằng phiếu kín). 

5. Đoàn viên không giải quyết việc riêng trong giờ làm việc của Đại hội, không 

đưa các vấn đề thuộc phạm vi nội bộ của Đại hội ra ngoài phạm vi Đại hội. Không 

trao đổi bàn bạc các vấn đề ngoài nội dung, chương trình có thể gây ảnh hưởng 

không tốt đến Đại hội. 

6. Không đưa chất nổ, chất dễ gây cháy, chất gây nghiện, vũ khí... vào trong hội 

trường; không sử dụng điện thoại, điện thoại để chế độ rung hoặc im lặng, không hút 

thuốc trong thời gian Đại hội làm việc. 

7. Tác phong đứng đắn, tôn trọng. Hành vi ứng xử, giao tiếp phải có văn hoá, 

lịch sự. 

8. Yêu cầu đại biểu tham gia đầy đủ, nhiệt tình, trách nhiệm các nội dung, 

chương trình hoạt động của đại hội. 

II. QUY ĐỊNH KHÁC 

1. Các đại biểu, cá nhân chụp ảnh lưu niệm phải tuân thủ sự hướng dẫn, điều 

hành của Ban Tổ chức Đại hội. Chỉ được chụp ảnh vào giờ giải lao, trước và sau 

giờ làm việc của Đại hội; giữ gìn trật tự chung, không làm hư hỏng đến cảnh quan, 

trang trí của hội trường, không làm ảnh hưởng đến người khác và không ảnh hưởng 

đến thời gian chung của Đại hội. 



 

 

 

2. Ngoài thời gian Đại hội, đoàn viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt 

động khác do Ban Tổ chức Đại hội phân công; đồng thời, thực hiện nghiêm túc các 

quy định, nội quy của cơ quan; giữ gìn và bảo quản tư trang cá nhân. Nếu đại biểu 

có vấn đề về sức khoẻ phải báo ngay với Ban Tổ chức Đại hội. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Nội quy này được phổ biến đến từng đoàn viên. Mỗi cá nhân chịu trách 

nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Ban Tổ chức Đại hội về vấn đề nghiêm túc thực hiện 

nội quy Đại hội. 

2. Đoàn viên vi phạm nội quy thì dựa trên kết quả xem xét tư cách để xử lý và 

tùy theo mức độ cụ thể sẽ được thông báo với lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý 

đoàn viên. 

* Lưu ý: Các vấn đề liên quan đến Đại hội đề nghị liên hệ:  
Đồng chí Nguyễn Bích Phượng – Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022.  

ĐT: 0965.810.888. 
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