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Quy chế 
Làm việc của Ban chấp hành Đoàn trường khóa 47 - nhiệm kì 2008 - 2009 

 
 Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
 Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ 47 - nhiệm kì 2008 - 2009  
 Để thực hiện tốt chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kì 2008 - 
2009, Ban chấp hành Đoàn trường THPT Số 1 Quảng Trạch ban hành quy chế hoạt động khóa 
47 , nhiệm kì 2008 - 2009 như sau: 
 
Chương I 
Trách nhiệm và quyền hạn của tập thể 
 
 Điều I : Ban chấp hành Đoàn Trường: 
 1. BCH là cơ quan lảnh đạo cao nhất của Đoàn trường giữa 2 kì Đại hội, có nhiệm vụ 
l�nh đạo công tác Đoàn và phong trào Thanh niên bằng Nghị quyết Đại hội. 
 2. BCH hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lảnh đạo, cá nhân phụ 
trách. 
 3. BCH Đoàn trường chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ Huyện đoàn, Cấp uỷ chi 
bộ về quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Nghị 
quyết, chỉ thị của Đoàn cấp trên. Định kì sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, 
chỉ thị của Đảng, của Đoàn cấp trên. 
 4. BCH thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng và đề ra các giải pháp cụ thể cho 
công tác Đoàn và phong trào Thanh niên toàn trường. Xem xét và quyết định các vấn đề theo 
điều lệ Đoàn. 
 5. Tham mưu , phối hợp với các tổ chức Đảng, Chính quyền, đoàn thể để tổ chức các 
hoạt động Đoàn và phong trào Thanh niên. 
 6. Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ. Tham mưu, đề xuất với các 
cấp có thẩm quyền đề ra các chủ trương, giải pháp cho công tác Đoàn và phong trào Thanh 
niên. 
 7 . Kiểm điểm sự l�nh đạo của tập thể BCH Đoàn trường, xem xét kỉ luật Uỷ viên BCH 
Đoàn trường. 
 
 Điều II : Ban thường vụ Đoàn trường: 
 
 Thay mặt BCH Đoàn trường l�nh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác Đoàn và phong trào 
Thanh niên. Có trách nhiệm, quyền hạn như sau: 
 1 . Cụ thể hoá và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các chỉ thị , Nghị quyết của 
Đảng, Đoàn cấp trên. Thay mặt BCH l�nh đạo, chỉ đạo và kiểm tra toàn diện các mặt công tác 
Đoàn và phong trào Thanh niên. 
 2 . Phân công nhiệm vụ của các uỷ viên BCH 
 3 . Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đoàn trường. Tổng kết, 
đánh giá, quyết định khen thưởng, kỉ luật, đề xuất khen thưởng, kỉ luật với Đoàn cấp trên. 
Chương II 
Trách nhiệm và quyền hạn của cá nhân 
 
 Điều III: Các đồng chí uỷ viên BCH Đoàn trường: 



 1 . Cùng tham gia vào sự lảnh đạo tập thể của BCH Đoàn trường, xây dựng, thảo luận 
và biểu quyết các nghị quyết của BCH. 
 2 . Các đồng chí Uỷ viên BCH phải chịu trách nhiệm trước BCH về các lĩnh vực mà 
mình phụ trách. Thường xuyên nắm chắc tình hình, phát hiện các vấn đề nảy sinh để báo cáo, 
đề xuất cách giải quyết với BCH, BTV. 
 3 . Khi giải quyết công việc không được lấy danh nghĩa BCH, BTV trừ khi được sự uỷ 
quyền của BTV Đoàn trường. 
  
 Điều IV: Các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ: 
 1. Có trách nhiệm trước BCH, BTV về toàn bộ các mặt công tác thuộc lĩnh vực mình 
phụ trách, giúp BTV theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo việc thực hiện chương trình công tác Đoàn 
và phong trào Thanh niên. 
 2 . Tham gia đóng góp vào sự lảnh đạo của tập thể BTV. Thường xuyên báo cáo, phản 
ánh với đồng chí Bí thư và Phó Bí thư về tiến độ công việc chủ yếu, lĩnh vực mình phụ trách và 
đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên. 
  Điều V: Đồng chí Bí thư: 
 Là người chủ trì công việc của BCH, BTV Đoàn trường có quyền hạn và nhiệm vụ như 
sau: 
 1 . Tiếp thu nắm vững đường lối quan điểm của Đảng; Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, 
của Đoàn cấp trên để quán triệt trong BCH, BTV để chỉ đạo thực hiện, đề xuất các vấn đề 
quan trọng, chỉ đạo các bộ phận nghiên cứu, tham mưu để đưa ra BCH, BTV thảo luận. 
 2 . Nắm vững các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện chương 
trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên ở các Chi đoàn. 
 3 . Nắm vững công tác xây dựng Đoàn, nhất là công tác tư tưởng, tổ chức. Giữ gìn sự 
đoàn kết nhất trí trong BCH và BTV Đoàn trường. 
 4 . Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung các kì họp BCH, BTV, Đại hội đại biểu. Chủ trì và 
kết luận các kì họp BCH, BTV. Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt của BCH, BTV vào 
công tác l�nh đạo, chỉ đạo chung. 
 5 . Chỉ đạo, phụ trách công tác tổng kết các hoạt động. Thay mặt BCH báo cáo định kì 
với cấp uỷ Đảng, thường vụ Huyện đoàn, kí các văn bản của BCH, BTV 
 
 Điều VI: Đồng chí Phó Bí thư: 
 1 . Là người chịu trách nhiệm cùng với đồng chí Bí thư và các đồng chí trong BCH, 
BTV tổ chức các hoạt động về công tác Đoàn và phong trào Thanh niên. 
 2 . Thường xuyên nắm bắt các vấn đề nảy sinh trong qúa trình chỉ đạo công tác Đoàn 
và phong trào Thanh niên, đồng thời có những đề xuất, tham mưu cho đồng chí Bí thư để có 
biện pháp giải quyết. 
 3 . Nắm chắc tình hình thực tiễn phong trào và có ý kiến chỉ đạo đối với các Chi đoàn, 
lĩnh vực mình phụ trách. Báo cáo kịp thời với đồng chí Bí thư về các hoạt động phong trào. 
 
Chương III 
 Chế độ làm việc và phương pháp công tác 
 Điều VII: Chế độ hội họp: 
 1. Hội nghị BCH Đoàn trường mỗi tháng họp một lần do BTV triệu tập. BTV mỗi tháng 
họp hai lần do đồng chí Bí thư triệu tập ( có thể triệu tập hội nghị BCH, BTV khi cần thiết) 
 2. Hội nghị BCH mở rộng có thể mời thêm Bí thư các chi đoàn hoặc đội tự vệ, cờ đỏ do 
BTV Đoàn trường quyết định. 
 3 . Trong sinh hoạt phải luôn nêu cao tinh thần tự phê và phê bình trong tập thể BCH 
trên cơ sở góp ý, xây dựng, đoàn kết thân ái, giúp đở nhau cùng tiến bộ. 



 4 . Các chỉ thị , Nghị quyết và kế hoạch hoạt động đả được BCH, BTV thông qua phải 
được thực hiện nghiêm túc. Các đồng chí UV BTV có trách nhiệm truyền đạt, hướng dẫn, 
kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các kế hoạch hoạt động của BCH, BTV. 
 Điều VIII : Chế độ thông tin báo cáo: 
 1 . Các đồng chí UV BCH theo phần hành công việc được phân công thực hiện chế độ 
báo cáo mỗi tháng một lần ( có thể  báo cáo đột xuất tuỳ theo nội dung yêu cầu của BCH, BTV 
). 
 2 . Các đồng chí UV BTV thực hiện chế độ báo cáo mối tháng hai lần và đột xuất theo 
nội dung và tiến trình công việc được phân công. 
 3 . Thường vụ Đoàn trường thường xuyên thông báo công việc đã giải quyết trong các 
phiên họp của BCH, BTV. 
 
 Điều IX: Chế độ khen thưởng, kỉ luật: 
 1. Mỗi năm hai kì họp BCH để đánh giá kết quả hoạt động của mình, bình xét phân loại 
UV BCH, và đề nghị các cấp khen thưởng, đồng thời thông báo kết quả chất lượng hoạt động 
của UVBCH đến chi bộ Đảng và cơ quan chủ quản. 
 2 . Các đồng chí UVBCH nếu vi phạm kỉ luật sẽ bị xử lý theo quy định của Điều lệ 
Đoàn. 
 
 Điều X: Tổ chức thực hiện: 
 1 . Các UV BCH có nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc quy chế này. 
 2 . Quy chế có hiệu lực từ ngày kí ban hành cho đến Đại hội đại biểu Đoàn trường lần 
thứ 48 - nhiệm kì 2009 - 2010. 
 
 
 Duyệt của cấp uỷ Đảng                         TM. BCH Đoàn trường 
            Bí thư 


