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ĐỀ ÁN NHÂN SỰ 

Đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An 

Lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 

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

Thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ 

An về việc phẩn bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối 

các cơ quan tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, BCH Chi đoàn xây 

dựng đề án Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ 

quan tỉnh Nghệ An lần thứ VIII như sau: 

1. Tiêu chuẩn đại biểu:  

a) Là cán bộ, đoàn viên giàu lòng yêu nước, có lập trường chính trị vững 

vàng; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách 

mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng, gương mẫu 

trong sinh hoạt và công tác. 

b) Là những đại biểu chính thức của Đại hội Chi đoàn Sở Tư pháp nhiệm 

kỳ 2022 - 2024, được đại biểu đại hội tín nhiệm, đại diện cho các lĩnh vực hoạt 

động công tác thanh niên Sở Tư pháp.  

c) Là những cán bộ, đoàn viên ưu tú, có thành tích xuất sắc trong công tác 

Đoàn và phong trào thanh niên; đại diện tiêu biểu cho địa bàn, lĩnh vực hoạt động 

của đơn vị; có khả năng tham gia tích cực vào các hoạt động chung và đóng góp 

vào những quyết định của Đại hội, tiếp thu tinh thần đại hội cấp trên về tham gia 

chỉ đạo công tác thực tiễn ở đơn vị. 

2. Số lượng đại biểu: 

Theo phân bổ của Ban thường vụ Đoàn Khối, số lượng đoàn đại biểu Chi 

đoàn Sở Tư pháp dự Đại hội Đoàn Khối là 03 đồng chí, trong đó: 

Đại biểu bầu tại đại hội: 04 đồng chí (01 đồng chí dự khuyết) 

3. Cơ cấu 

Đoàn đại biểu bầu tại Đại hội phải đảm bảo:  

Có ít nhất 02 đại biểu là UVBCH chi đoàn 

Trên đây là Đề án Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

        

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN 

 


