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Chương 1 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt Viện 

KSND tỉnh) hoạt động phải đảm bảo theo đúng Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức kỷ luật chặt chẽ, phát huy tính dân chủ, tính 

năng động sáng tạo trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Viện KSND 

tỉnh và Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh Sóc Trăng. 

Xây dựng phương pháp làm việc theo kế hoạch khoa học cụ thể, thiết thực 

và hiệu quả. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ phê bình và tự phê 

bình để xây dựng nội bộ, lấy hiệu quả công việc để đánh giá năng lực hoạt động 

của từng cá nhân và tập thể trong Chi đoàn. 

Ban Chấp hành Chi đoàn có mối quan hệ chặt chẽ giữa Chi đoàn với Đoàn 

cấp trên, các đơn vị bạn, các tổ chức đoàn thể khác tại đơn vị. Chủ động tham 

mưu tốt cho Ban Thường vụ Đảng ủy trong việc xây dựng tổ chức Đoàn. 

Điều 2. Ban Chấp hành Chi đoàn có nhiệm vụ tổ chức, quán triệt, triển khai 

thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy cơ quan, của Đoàn các cấp và 

nghị quyết của Chi đoàn Viện KSND tỉnh đến tất cả đoàn viên Chi đoàn. 

Chương 2 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn của Bí thư Chi đoàn 

 Lãnh đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên của Chi đoàn trước Ban Thường vụ Đảng ủy Viện KSND tỉnh, Đoàn 

Khối các Cơ quan; điều hành công việc và kết luận các phiên họp Chi đoàn. 

 Lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chung trong việc tổ chức thực hiện 

các Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết hội nghị đại biểu, Nghị quyết Đoàn Thanh 

niên Khối các Cơ quan tỉnh Sóc Trăng, Nghị quyết của Chi đoàn và thực hiện các 

chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Chi đoàn để giải quyết các công 

việc của cơ quan, công việc hàng ngày của Chi đoàn cùng với sự giúp việc trực 

tiếp của Phó Bí thư, chịu trách nhiệm tài khoản Chi đoàn. 
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Phụ trách chung các mặt công tác của Đoàn, trực tiếp chỉ đạo các mặt công 

tác quan trọng, công tác xây dựng Đoàn về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đề xuất 

những vấn đề về chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm để tập 

thể Chi đoàn thảo luận và thống nhất thực hiện. 

Đại diện Chi đoàn trong quan hệ với Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo 

Viện, Công đoàn, Chi Hội Luật gia, Chi Hội cựu Chiến binh của đơn vị, Đoàn 

cấp trên và các đơn vị bạn; đề xuất những chủ trương, chính sách có liên quan 

đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên. 

Thay mặt Chi đoàn ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản có liên 

quan đến Chi đoàn. 

Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn của Phó Bí thư Chi đoàn 

Giúp Bí thư quản lý điều hành và phối hợp hoạt động chung giữa các 

phong trào theo chương trình công tác của Chi đoàn, giải quyết các công việc do 

Bí thư ủy nhiệm, tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy và phối hợp với công 

đoàn đơn vị chăm lo đời sống và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, 

công nhân viên cơ quan. 

Giữ mối quan hệ công tác với các đoàn viên trong Chi đoàn; tổ chức chỉ 

đạo công tác thông tin tổng hợp, trực tiếp điều hành hoạt động phong trào của 

Chi đoàn. 

Thường xuyên báo cáo công việc với Bí thư, thay mặt Bí thư ký các văn 

bản và giải quyết các công việc khi Bí thư ủy quyền, ký các văn bản trao đổi 

thuộc phạm vi lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách hoặc Bí thư ủy 

nhiệm. 

Chuẩn bị các chương trình, kế hoạch dự án, đề án tổ chức và kiểm tra việc 

thực hiện các quyết định của Chi đoàn. Phụ trách công tác phong trào, công tác 

kiểm tra và công tác thi đua, khen thưởng của Chi đoàn. 

Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của Ủy viên Ban Chấp hành 

Thảo luận và biểu quyết những quyết định của Ban Chấp hành Chi đoàn, 

tham gia đầy đủ các kỳ họp của Ban Chấp hành và chấp hành sự phân công của 

Ban Chấp hành. 

Đề xuất với Ban Chấp hành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực, do 

Ban Chấp hành phân công phụ trách. Ban Chấp hành tạo điều kiện thuận lợi để 

thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân mình; được cung cấp và yêu cầu cung cấp 

thông tin về tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên và thực hiện các 

nghị quyết của Đoàn các cấp. 

Nghiêm túc chấp hành các chủ trương của Đảng pháp luật của Nhà nước 

và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác được giao; Gương 

mẫu thực hiện các Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội Chi đoàn, các Nghị quyết, 

quyết định, chủ trương công tác của Ban chấp hành Chi đoàn. 

Chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết của Đại hội Chi đoàn, các nghị quyết, 

quyết định, chủ trương công tác của Ban Chấp hành Chi đoàn, có trách nhiệm 

quán triệt và tổ chức thực hiện tốt những nội dung, chương trình, kế hoạch công 
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tác của Đoàn thuộc lĩnh vực mình công tác. 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác được phân công, gương 

mẫu thực hiện Điều lệ, các nghị quyết của Đoàn, các chủ trương của Đảng pháp 

luật của Nhà nước; tích cực tham gia chống mọi biểu hiện tiêu cực, cá nhân chủ 

nghĩa, giữ gìn nếp sống văn hóa và lối sống trong sạch, lành mạnh, văn minh. 

Có kế hoạch học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mọi mặt 

giữ mối liên hệ mật thiết sâu sát với quần chúng, đoàn viên, thanh niên. 

Hàng năm các Ủy viên Ban Chấp hành tiến hành tự phê bình về việc thực 

hiện trách nhiệm của mình được phân công. 

Có quyền chất vấn về hoạt động của các cá nhân Ủy viên Ban Chấp hành  

về cá nhân và tập thể và được trả lời trong thời gian quy định; đồng thời có trách 

nhiệm trả lời chất vấn về các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm của Ủy viên 

Ban Chấp hành Chi đoàn. 

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động 

Chi đoàn hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá 

nhân phụ trách. Chi đoàn hoạt động theo chương trình, kế hoạch hàng tháng, quý, 

năm được thực hiện theo những phương thức như sau: 

- Lãnh đạo toàn diện, biết tranh thủ sức mạnh tổng hợp của tập thể Chi 

đoàn, tập trung chỉ đạo dứt điểm để hoàn thành đúng thời gian những nhiệm vụ 

trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. 

- Đảm bảo sự lãnh đạo tập thể, dân chủ, có khen thưởng, kỷ luật kịp thời 

chính xác, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn.  

- Đảm bảo thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, thực hiện tự phê bình và 

phê bình theo định kỳ. Tôn trọng và phát huy vai trò chức năng của cán bộ kiểm 

tra của Đoàn. 

Điều 6. Chế độ làm việc 

 - Chế độ họp định kỳ: 

Chi đoàn họp 01 tháng/ 1 lần; mỗi kỳ họp Chi đoàn khi cần thiết mời Ban 

Thường vụ Đảng ủy (đồng chí phụ trách Đoàn thể dự) cùng dự nhằm định hướng 

chỉ đạo công tác cho Đoàn và phong trào thanh niên. 

- Chế độ thông tin: 

Chi đoàn phải báo cáo định kỳ (tháng, quý, cả năm) cho Đoàn Khối các Cơ 

quan và Ban Thường vụ Đảng ủy Viện KSND tỉnh. 

- Chế độ tự phê bình và phê bình: 

Định kỳ 6 tháng đối với cá nhân đoàn viên và tập thể Chi đoàn phải tiến 

hành phê bình và tự phê bình; khi có trường hợp vi phạm khuyết điểm cần kiểm 

điểm thì phải bảo đảm thực hiện đúng quy định, thủ tục công tác kiểm tra của 

Đoàn. 

- Chế độ học tập: 

 Mỗi đoàn viên trong Chi đoàn có trách nhiệm tự nghiên cứu học tập nâng 

cao trình độ nhận thức về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ,... 
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Được tham gia học tập các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước do cơ quan, đoàn cấp trên tổ chức. Chấp hành nghiêm 

túc sự phân công cử đi học các lớp theo yêu cầu của Đảng, Lãnh đạo Viện và tổ 

chức Đoàn. 

- Khen thưởng, kỷ luật: 

Mỗi cán bộ, đoàn viên có thành tích được tập thể Chi đoàn xem xét khen 

thưởng theo qui định của Nhà nước và tổ chức Đoàn. Cán bộ, đoàn viên khi vi 

phạm kỷ luật phải xử lý công minh, chính xác, kịp thời và được thông báo công 

khai.     

Điều 7. Quan hệ phối hợp 

Quan hệ với Đoàn cấp trên: Chi đoàn Viện KSND tỉnh Sóc Trăng là đơn vị 

cơ sở trực thuộc Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh Sóc Trăng và chịu sự lãnh chỉ đạo 

trực tiếp của Ban Thường vụ Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh Sóc Trăng. 

Quan hệ với tổ chức Đảng: Chi đoàn chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của 

Ban Thường vụ Đảng ủy Viện KSND tỉnh Sóc Trăng trong công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên. 

Quan hệ với các đoàn thể khác trong đơn vị: Chi đoàn phối hợp với Công 

đoàn, Chi hội Luật gia, Chi Hội cựu Chiến binh, Chi Hội khuyến học đơn vị hỗ 

trợ về các hoạt động phong trào đoàn thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 

của đơn vị. 

Quan hệ với các tổ chức cơ sở Đoàn thuộc Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh: 

Chi Đoàn Viện KSND tỉnh Sóc Trăng phối hợp hỗ trợ, giao lưu, trao đổi học tập 

kinh nghiệm công tác đoàn và phong trào thanh niên nhằm hoàn thành tốt nhiệm 

vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên. 

Chương 3 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 8. Quy chế này được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Viện KSND, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Sóc Trăng và đã được Đại hội đoàn 

viên Chi đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2017 biểu quyết thông qua. Mỗi đoàn viên trong 

Chi đoàn phải chấp hành đầy đủ những qui định trong quy chế này. Từng cán bộ, 

đoàn viên Chi đoàn có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm 

việc của Chi đoàn Viện KSND tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2017. 

Điều 9. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề chưa phù hợp hoặc 

phát sinh mới, yêu cầu báo cáo Chi đoàn điều chỉnh, bổ sung. 
 

 XÁC NHẬN CỦA BTV ĐẢNG ỦY 

                    BÍ THƯ 

 

                    (đã ký) 

 

          ĐINH GIA HƯNG 

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN 

                       BÍ THƯ 

 

                        (đã ký) 

 

          ĐẶNG HOÀNG PHONG 
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