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Số: 38-CV/ĐTN 
“Về việc phân loại đoàn viên học kỳ 1, năm học 2015 - 2016” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 01 năm 2016 

 

                      Kính gửi: - Ban Chấp hành các Liên chi đoàn; 

                                       - Ban Chấp hành Chi đoàn CB Phòng - Ban - Trung tâm. 

 

Căn cứ hướng dẫn phân loại đoàn viên số 06-HD/ĐTN, ngày 29 tháng 10 

năm 2015 của Ban Chấp hành Đoàn trường về việc phân loại đoàn viên, phân loại 

chi đoàn và bình bầu danh hiệu đoàn viên ưu tú. Hiện nay đã có điểm học kỳ 1, 

năm học 2015 - 2016 đối với các chi đoàn năm 2, 3, 4 và có tổng hợp phân loại 

viên chức năm 2015 đối với cán bộ giảng viên. Đoàn trường đề nghị các Liên chi 

đoàn; các Chi đoàn cán bộ giảng viên; Chi đoàn cán bộ Phòng - Ban - Trung tâm 

phân loại đoàn viên học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau:  

1. Thời gian: 

-  Các Chi đoàn năm 2,3,4 họp xét, bình bầu trước ngày 23/01/2016 

- Các Liên chi đoàn; Chi đoàn CB Phòng - Ban - Trung tâm hoàn thành h  

sơ họp, xét g i Đoàn trường trước 26/01/2016  

- Đoàn trường tổng hợp họp xét, công nhận kết quả trước ngày 28/01/2016. 

2. Đối tượng: Là đoàn viên các Chi đoàn năm thứ 2,3,4 và  đoàn viên là 

cán bộ giảng viên thuộc các Chi đoàn cán bộ giảng viên; Chi đoàn cán bộ Phòng - 

Ban - Trung tâm. 

 3. Về cách thức: Theo hướng dẫn phân loại đoàn viên số 06-HD/ĐTN, 

ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Ban Chấp hành Đoàn trường về việc phân loại 

đoàn viên, phân loại chi đoàn và bình bầu danh hiệu đoàn viên ưu tú  

4. Về chỉ đạo: Đoàn trường tgiao đ ng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Bí 

thư Đoàn trường phụ trách, chỉ đạo, tổng hợp, tham mưu quyết định công nhận. 

Sau thời gian trên Đoàn trường không x  lý h  sơ  

Việc phân loại đoàn viên là căn cứ để đánh giá chất lượng đoàn viên và căn 

cứ để xét học cảm tình Đảng hàng năm  

Đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng thời gian 

quy định. 

Nơi nhận: 

- Như kính g i; 

- Lưu: VP  
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