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Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai 

kỳ Đại hội của chi đoàn. Để đáp ứng yêu cầu của công tác đoàn và phong trào 

thanh niên, việc xây dựng Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024 phải 

đảm bảo tính khoa học, dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện đúng 

quy định của Điều lệ Đoàn.  

Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2019-2022 xây dựng Đề án 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2024 trình Đại hội Chi đoàn Sở Tư pháp nhiệm 

kỳ 2022-2024 như sau: 

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN BAN CHẤP HÀNH 

NHIỆM KỲ 2022-2024 

1. Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp Nghệ An nhiệm kỳ 

2020-2025; “Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” do Ban Bí 

thư Trung ương Đảng ban hành theo Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08 tháng 

02 năm 2010 (dưới đây gọi tắt là Quy chế cán bộ đoàn) và Thông tri số 01-

TT/ĐUK ngày 07/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 

Nghệ An về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên các cấp, 

tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên các cơ quan tỉnh, 

nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

2. Căn cứ Kế hoạch số 159-KH/ĐTN ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và Hướng dẫn số 173-HD/ĐTN ngày 

10/12/2021 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan về việc “tổ chức Đại hội 

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

quan tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027”. 

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên Sở Tư pháp; yêu cầu 

đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động, các chương trình công tác 

của Đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội 

nhập kinh tế quốc tế. 

4. Xuất phát từ những kinh nghiệm thực tiễn của việc xây dựng và kết quả 

hoạt động của Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2019-2022 cũng 



 

 

như Ban Chấp hành các khoá trước đây. 

II. YÊU CẦU LỰA CHỌN XÂY DỰNG BAN CHẤP HÀNH 

1. Xây dựng tập thể Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2022 - 

2024 có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất tốt, trình độ, năng lực và uy 

tín, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của 

thanh niên, lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ và chương trình công tác của Đoàn Thanh niên Sở Tư pháp.  

2. Ban Chấp hành Đoàn phải bảo đảm hợp lý giữa các cơ cấu: 

- Cơ cấu hợp lý giữa các độ tuổi. 

- Ủy viên Ban Chấp hành được tái cử và Ủy viên Ban Chấp hành mới. 

- Ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ chủ chốt. 

- Ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ, đoàn viên thuộc các đối tượng, lĩnh vực. 

Với yêu cầu coi trọng tiêu chuẩn, Ban Chấp hành Chi đoàn bao gồm các 

đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện tham gia, đồng thời cơ cấu hợp lý, thiết 

thực tránh cơ cấu hình thức, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ theo quy định. 

3. Bảo đảm yêu cầu kế thừa và phát triển, đồng thời bảo đảm sự ổn định đội 

ngũ cán bộ chủ chốt trong nhiệm kỳ tới. Trong Ban Chấp hành Chi đoàn cần có 

tỷ lệ hợp lý giữa các độ tuổi:  

- Đa số Ủy viên từ 30 đến 31 tuổi. 

- Một số Ủy viên dưới 30 tuổi. 

Coi trọng số Ủy viên trẻ có đủ tiêu chuẩn, có khả năng đáp ứng công việc 

của Ban Chấp hành; bảo đảm tuổi bình quân của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-

2024 là không quá 31 tuổi. 

III. TIÊU CHUẨN ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH 

1. Tiêu chuẩn chung  

Nhân sự Ban Chấp hành Chi đoàn phải bảo đảm các tiêu chuẩn chung và tiêu 

chuẩn chức danh trong Quy chế cán bộ đoàn, đặc biệt nhấn mạnh những điểm sau: 

- Có đạo đức và năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, có khả 

năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân công; am hiểu và gắn bó 

với thanh niên, có khả năng đối thoại và định hướng cho thanh niên.  

- Có khả năng cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Đoàn 

cấp trên và cấp mình, gắn với thực tiễn công tác Đoàn và tình hình thanh niên ở 

đơn vị. 



 

 

- Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và dám chịu trách 

nhiệm. 

- Có kiến thức tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, có năng lực công tác xã hội và 

khả năng vận động thanh niên, am hiểu về tình hình địa phương, đơn vị.  

- Có uy tín và khả năng quy tụ, biết vận động, huy động các nguồn lực của 

địa phương, đơn vị và xã hội phục vụ cho các hoạt động của tổ chức Đoàn. 

2. Tiêu chuẩn cụ thể:  

- Trình độ chuyên môn: 100% đồng chí tham gia BCH có trình độ từ đại 

học trở lên. 

- Trình độ lý luận chính trị: 100% đồng chí tham gia BCH có trình độ chính 

trị từ sơ cấp trở lên. 

IV. SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU BAN CHẤP HÀNH 

1. Số lượng Ban Chấp hành: Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp nhiệm 

kỳ 2022-2024 gồm 05 đồng chí. 

2. Cơ cấu Ban Chấp hành:  

Dự kiến cơ cấu BCH có: 

- 01 đồng chí Bí thư. 

- 01 đồng chí Phó Bí thư. 

- 03 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành. 

Trong đó: 03 đồng chí tại khối văn phòng Sở  và 02 đồng chí tại các đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc Sở.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp tiến hành triển khai Đề án theo hướng 

dẫn của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan, lập danh sách dự kiến nhân sự 

Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024 để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của 

Đảng ủy Sở Tư pháp, Ban Thường vụ Đoàn khối CCQ tỉnh trước khi đưa ra trình 

Đại hội Chi đoàn Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2022 - 2024./. 

 BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN 

 

 


