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ĐỀ ÁN 
Tổ chức lại các cơ sở Đoàn trực thuộc 

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

  

I. Sự cần thiết tổ chức lại các cơ sở Đoàn 

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 

2020 - 2025 đã xác định mục tiêu tổng quát đó là phát triển Trường Đại học Vinh 

thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung 

bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á. Để từng bước cụ thể 

hóa mục tiêu này, ngày 21/7/2021, Hội đồng trường Trường Đại học Vinh đã ban 

hành các nghị quyết thành lập Trường Sư phạm, Trường Khoa học Xã hội và Nhân 

văn và Trường Kinh tế thuộc Trường Đại học Vinh. 

Trên cơ sở việc Nhà trường đã sáp nhập, tổ chức lại các đơn vị đào tạo để 

thành lập các trường thuộc, các đoàn viện, liên chi đoàn: Đoàn Viện Sư phạm Tự 

nhiên, Đoàn Viện Sư phạm Xã hội, Đoàn Viện Khoa học xã hội và Nhân văn, Liên 

chi đoàn Khoa Luật, Liên chi đoàn Khoa Kinh tế, Liên chi đoàn Khoa Giáo dục đã 

có sự thay đổi về đơn vị hành chính quản lý các chi đoàn trực thuộc và các đoàn 

viên thanh niên là cán bộ, học viên, sinh viên. Vì vậy, để kịp thời ổn định tổ chức, 

triển khai các công tác đoàn, phong trào thanh niên theo Chương trình năm học 

2021 - 2022, cần thiết phải tổ chức lại các cơ sở đoàn liên quan tới các trường thuộc 

mới được thành lập với nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và quy chế làm việc phù hợp. 

II. Căn cứ pháp lý xây dựng đề án 

- Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, quy định tại Điều 17, 18, 19 Chương 

V về tổ chức cơ sở Đoàn, nhiệm vụ và quyền của tổ chức cơ sở Đoàn; Khoản 3, 

Điều 6, Chương II về việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể 

một tổ chức Đoàn. 

- Các nghị quyết của Hội đồng Trường về việc thành lập Trường Sư phạm, 

Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Kinh tế thuộc Trường Đại học 

Vinh. 

- Các quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường về việc chuyển nghiên cứu 

sinh, học viên, sinh viên về Trường Sư phạm, Trường Kinh tế, Trường Khoa học 

Xã hội và Nhân văn thuộc Trường Đại học Vinh. 

 III. Phương án tổ chức lại 

 1. Nguyên tắc chung 

 Cơ sở Đoàn các trường thuộc là tổ chức Đoàn cấp cơ sở trực thuộc Đoàn 

Trường Đại học Vinh, có nhiệm vụ và quyền hạn: Lập kế hoạch, tổ chức triển 

khai và hướng dẫn kiểm tra các chi đoàn trực thuộc, các đoàn viên thanh niên 

trong việc thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của ban chấp 
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hành đoàn cấp trên; Xét và đề xuất với ban chấp hành đoàn cấp trên trực tiếp 

những đề nghị của chi đoàn về công tác tổ chức, khen thưởng, kỷ luật đoàn viên 

thanh niên và cán bộ đoàn.  

 Việc tổ chức lại cơ sở Đoàn các trường thuộc do Đoàn Trường Đại học Vinh 

quyết định sau khi hiệp y thống nhất chủ trương với cấp uỷ, lãnh đạo các trường 

thuộc và được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường. 

 2. Phương án tổ chức 

 2.1. Về tên gọi và hình thức tổ chức lại 

 Thống nhất việc tổ chức lại các cơ sở Đoàn trực thuộc liên quan Trường Sư 

phạm, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Kinh tế thuộc Trường 

Đại học Vinh thành các Đoàn trường thuộc với tên gọi và hình thức tổ chức lại 

như sau: 

 - Đoàn Trường Sư phạm: Sáp nhập từ 3 đơn vị là Đoàn Viện Sư phạm Tự 

nhiên, Đoàn Viện Sư phạm Xã hội và Liên chi đoàn Khoa Giáo dục. 

 - Đoàn Trường Kinh tế: Đổi tên từ Liên chi đoàn Khoa Kinh tế. 

 - Đoàn Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn: Sáp nhập từ 2 đơn vị là Đoàn 

Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn và Liên chi đoàn Khoa Luật. 

 2.2. Về hệ thống tổ chức 

 Sau khi tổ chức lại các Đoàn trường thuộc, hệ thống tổ chức của Đoàn 

Trường Đại học Vinh gồm có 3 cấp như sau: 

 - Cấp Đoàn Trường, 

 - Cấp Đoàn Trường thuộc (tương đương các Đoàn Viện, Liên chi đoàn không 

tổ chức lại), 

 - Cấp chi đoàn (bao gồm các chi đoàn sinh viên được giữ nguyên như trước 

đây và các chi đoàn cán bộ các trường thuộc được tổ chức lại).  

 Số lượng chi đoàn và đoàn viên thanh niên của các đơn vị (chưa bao gồm 

khóa 62) cụ thể như sau: 
 

STT Đơn vị Số lượng 

khoa 

đào tạo 

Số lượng chi đoàn 

(Bao gồm cả chi 

đoàn cán bộ) 

Số lượng 

đoàn viên 

Số lượng 

CB dưới 

30 tuổi 

1.  Trường Sư phạm 12 45 1.981 7 

2.  Trường Kinh tế 4 47 2.462 5 

3.  Trường KHXH&NV 4 21 696 4 

 3. Phương án nhân sự 

 3.1. Yêu cầu, tiêu chuẩn 

 Ban Chấp hành lâm thời Đoàn các trường thuộc gồm các đồng chí đáp ứng 

các tiêu chuẩn cán bộ Đoàn và có cơ cấu hợp lý giữa các khoa đào tạo, khóa học, 

đảm bảo yêu cầu kế thừa và phát triển, đồng thời đảm bảo sự ổn định đội ngũ cán 

bộ đoàn chủ chốt cho đến khi tiến hành đại hội.  
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 3.2. Số lượng, cơ cấu 

 *  Ban Chấp hành:  

 - Số lượng: 09 - 15 đồng chí. 

 - Cơ cấu: bao gồm cán bộ và sinh viên được lựa chọn căn cứ số lượng đoàn 

viên, chi đoàn để đảm bảo cân bằng giữa các khoa, các khóa (bao gồm khóa 62). 

 *  Ban Thường vụ:  

 - Số lượng: 03 - 05 đồng chí (không quá 1/3 số lượng Ủy viên Ban Chấp hành).  

 - Cơ cấu: 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và các Ủy viên Ban Thường vụ. 

   IV. Tổ chức thực hiện 

 1. Ban Thường vụ Đoàn Trường ban hành văn bản về Đề án tổ chức lại các 

cơ sở Đoàn trực thuộc sau khi xin ý kiến của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường 

và cấp ủy, lãnh đạo các trường thuộc. 

 2. Cấp uỷ, lãnh đạo các trường thuộc ban hành văn bản giới thiệu Ban Chấp 

hành lâm thời Đoàn các trường thuộc theo Đề án đã được thông qua. 

 3. Ban Thường vụ Đoàn Trường ra Quyết định tổ chức lại các cơ sở Đoàn 

trực thuộc liên quan thành các Đoàn trường thuộc, cử Ban Chấp hành lâm thời và 

giao cho Đoàn các trường thuộc xây dựng phương hướng nhiệm vụ, tổ chức triển 

khai công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị trong thời gian lâm thời 

và chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới. 

 
Nơi nhận:  
- Thường trực, Ban TCKT Tỉnh Đoàn (b/c);  

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu (b/c); 

- Cấp ủy, lãnh đạo các trường thuộc (p/h), 

- Các ĐV, LCĐ (t/b),  

- Lưu VP Đoàn.  

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Thiều Đình Phong 
 


