TỈNH ĐOÀN QUẢNG TRỊ
BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
***
Số: 255 -CV/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đông Hà, ngày 30 tháng 9 năm 2019

“V/v hướng dẫn sáp nhập các Chi đoàn khu dân
cư sau khi kiện toàn, sắp xếp, tổ chức lại các khu
phố theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-HĐND
của HĐND tỉnh”

Kính gửi: BCH Đoàn cơ sở các Phường
Căn cứ Điều lệ Đoàn và Hƣớng dẫn Điều lệ Đoàn Khóa XI;
Căn cứ Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc sắp xếp, sáp nhập và dổi tên khu phố thuộc các phƣờng trên địa
bàn thành phố Đông Hà;
Thực hiện Kế hoạch số 1746/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND thành
phố Đông Hà về việc sắp xếp, tổ chức lại các khu phố trên địa bàn thành phố Đông
Hà, Ban Thƣờng vụ Thành Đoàn hƣớng dẫn sáp nhập các Chi đoàn khu dân cƣ
sau khi tổ chức lại các khu phố, cụ thể nhƣ sau:
1. Cấp thực hiện: Ban Chấp hành Đoàn cơ sở các Phƣờng trực tiếp xem
xét, quyết định việc sáp nhập các Chi đoàn; Chỉ định Bí thƣ và BCH Chi đoàn
lâm thời.
2. Quy trình, thủ tục:
Quy
trình

Nội dung thực hiện

Thủ tục
- Công văn đề nghị sáp nhập tổ chức
Đoàn của đơn vị, gửi về Chi bộ và Đoàn
Phƣờng.
- Đề án sáp nhập tổ chức Đoàn có ý kiến
nhất trí của Cấp ủy Chi bộ.

Bƣớc
1

- Phƣơng hƣớng hoạt động trong thời gian
Chi đoàn đề nghị
sáp nhập gửi hồ sơ đề lâm thời.
nghị lên Đoàn Phƣờng
- Danh sách trích ngang Ban Chấp hành
lâm thời dự kiến chỉ định (Mẫu đính kèm).
- Lý lịch 2C Ban Chấp hành dự kiến (mẫu
2C-LL/TW 98).
- Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm
quyền về việc sáp nhập khu phố v.v...

Bƣớc
2

Đoàn cơ sở Phƣờng
xem xét, thẩm định hồ
sơ. Đồng thời làm việc
Biên bản làm việc giữa BCH Đoàn
với Cấp ủy khu phố Phƣờng, Cấp ủy Chi bộ khu phố và các chi
đề nghị sáp nhập để đoàn đề nghị sáp nhập.
thống nhất và chuẩn bị
quyết định sáp nhập.

Bƣớc
3

Thực hiện lễ ra mắt
trao quyết định tại các
khu phố với thành
phần gồm đại diện
Thƣờng trực Đoàn
phƣờng, Cấp ủy chi
bộ, Ban Chấp hành chi
đoàn đƣợc sáp nhập.

Quyết định sáp nhập các Chi đoàn

* Lưu ý: Đoàn cơ sở các Phƣờng phối hợp với Cấp ủy khu phố thống nhất
nhân sự trƣớc khi thực hiện chỉ định Bí thƣ và BCH chi đoàn lâm thời.
Ban Thƣờng vụ Thành Đoàn đề nghị BCH Đoàn các Phƣờng triển khai
thực hiện đảm bảo yêu cầu đề ra./.
Nơi nhận:
- BTV Tỉnh đoàn;
- UBND thành phố;
- Ban TC, Ban DV TU;

- Đảng ủy các phƣờng;
- Nhƣ trên;
- Lƣu VP.
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ĐOÀN CƠ SỞ PHƢỜNG…….
BCH CHI ĐOÀN…….
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