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Nham d6nh gi6 dung ch6t luong c6 nh6n, tAp th6 vd t6 chric Dodn dO c6c
c6p bQ Dodn d6 ra gi6i ph6p thi5t thuc nAng cao chAt lugng t6 chirc Dodn va
doan vien, dap u'ng y6u cAu nhi6m vu trong tinh hinh m6i.

Ban Thuong vU Dodn kh6i c6c co quan vd doanh nghi6p tinh sao gui toan
vdn Hu6ng dpn rO :: HD/TWD-.BTC,,ngdy OTlIOl2Olg3ua Ban Bi thu Trung
uong Dodrn v6.vi6c hu6ng dAn ki6m di6m vd dSnh gi6, x6p loai chAt luong hang
nam d6i voi t6 cht'c Dodn, tflp th6 15nh dao vd c6 nhAn giai doan 2}lg - 2022
(gai kim vdn ban).

Ket qudr d6nh gi6 chAt Iugng c6 nhAn, tqp th6 vd t6 chilc Dodn ldm cin
cu xet thi dua, khen thucrng hang nim, ld can cu' dC thuc hi6n c6ng t6c c6n b6
cua Dodn. Ri6ng d6i vcvi dodn vi6n, con la m6t trong nhirng co so de xet dodrn

vi0n uu tu va gio'i thieu cho Dang xem x6t, k€t nap. Ban Thuong vU Dodn kh6i
cac ccv quan vir doanh nghiCp tinh dii nghi c6c co sd doan trgrc thuoc nghidn cuu,
tri6n khai thuc hien dim b6o dirng quy trinh./.
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- Ban TC-I(T Tinh dodn:
- NhLr kinh grh'i;
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HƯỚNG DẪN 
Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm 

đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2019-2022 

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

 

Căn cứ Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị “về 

việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá 

nhân trong hệ thống chính trị”; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 

của Ban Tổ chức Trung ương Đảng “về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất 

lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ 

lãnh đạo, quản lý các cấp”; Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; 

Quyết định số 38-QĐ/TWĐTN-BTC, ngày 15/01/2018 về việc ban hành Quy 

chế hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2018-

2022; Hướng dẫn số 13-HD/TWĐTN-BTC ngày 20/6/2018 của Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn về thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 

2018 - 2022; trên cơ sở thực tiễn triển khai thực hiện quy định đánh giá chất 

lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên trong thời gian qua, Ban Bí thư Trung 

ương Đoàn hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối 

với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2019 - 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Kiểm điểm nhằm phát hiện những ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức, 

tập thể và cá nhân trong hệ thống Đoàn, từ đó có giải pháp khắc phục những 

khuyết điểm và phát huy những ưu điểm trong quản lý, điều hành và trong thực 

hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị và cả nước. 

- Đánh giá đúng chất lượng cá nhân, tập thể và tổ chức Đoàn để các cấp 

bộ Đoàn đề ra giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và đoàn 

viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

- Tạo động lực để các cá nhân, tập thể và tổ chức Đoàn đẩy mạnh phong 

trào thi đua và rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong mọi mặt, góp phần xây dựng 

Đoàn ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 

- Kết quả đánh giá chất lượng cá nhân, tập thể và tổ chức Đoàn làm căn 

cứ xét thi đua, khen thưởng hằng năm, là căn cứ để thực hiện công tác cán bộ 

của Đoàn. Riêng đối với đoàn viên, còn là một trong những cơ sở để xét đoàn 

viên ưu tú và giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. 

- Đánh giá chất lượng cá nhân, tập thể và tổ chức Đoàn thực hiện mỗi 

năm 1 lần gắn với việc tổng kết công tác năm; việc đánh giá phải đảm bảo 
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khách quan, trung thực, dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, tập 

thể và tổ chức Đoàn.   

II. NGUYÊN TẮC VÀ CĂN CỨ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 

1. Nguyên tắc kiểm điểm đánh giá, xếp loại 

- Đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện Đoàn Thanh niên. 

- Đảm bảo thống nhất, đồng bộ, liên thông trong hệ thống tổ chức Đoàn. 

- Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn 

kết, thống nhất; trung thực, khách quan, toàn diện, công bằng, công khai, minh 

bạch; đúng thẩm quyền, trách nhiệm. 

- Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; kết quả, hiệu quả 

công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại hằng năm. 

- Gắn trách nhiệm của cá nhân với tập thể; trách nhiệm của Bí thư Đoàn 

các cấp với kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa 

phương, đơn vị. 

2. Căn cứ kiểm điểm đánh giá, xếp loại 

- Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của tập 

thể; nghĩa vụ, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cá nhân. 

- Cơ chế hoạt động, quy chế làm việc của tập thể; các quy định về việc 

chấp hành Điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

việc tu dưỡng, rèn luyện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa giao 

tiếp, tác phong, lề lối làm việc của cá nhân. 

- Chương trình, kế hoạch công tác, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có 

thẩm quyền giao, phê duyệt hằng năm. 

- Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của cá nhân. 

- Môi trường, điều kiện hoạt động, công tác và đặc thù giới. 

III. NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH  

1. Đối tượng kiểm điểm 

1.1. Tập thể: 

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; 

- Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện; 

- Ban Chấp hành Đoàn cấp cơ sở. 

1.2. Cá nhân: 

- Bí thư Trung ương Đoàn; 

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; 

- Trưởng, Phó các Ban phong trào và Văn phòng Trung ương Đoàn; 

- Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp tỉnh;  

- Trưởng, Phó các Ban phong trào và Văn phòng Đoàn cấp tỉnh; 

- Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp huyện; 

- Bí thư Đoàn cấp cơ sở. 
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Đối với tổ chức đoàn thuộc lực lượng vũ trang thực hiện theo hướng dẫn 

của ngành. 

2. Nội dung kiểm điểm 

2.1. Đối với tập thể lãnh đạo 

- Đánh giá việc quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận của 

Đoàn cấp trên; việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền 

giao, phê duyệt hằng năm; trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý trong thực 

hiện nhiệm vụ được giao. 

- Đánh giá kết quả xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế 

hoạch công tác hằng năm. 

- Việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra ở các kỳ 

kiểm điểm trước. 

- Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có). 

2.2. Đối với cá nhân 

- Đánh giá những nội dung trên các mặt: Phẩm chất chính trị, đạo đức lối 

sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc; năng lực tổ chức, tham 

mưu thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; 

phong cách lãnh đạo, phương pháp làm việc; thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, 

quy định, quy chế của Đoàn; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 

về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hoá” trong nội bộ. 

- Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ được giao trong năm. 

- Những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ; việc khắc 

phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước. 

- Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có). 

3. Cách thức kiểm điểm 

3.1. Chuẩn bị kiểm điểm 

- Người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm tập thể 

và lấy ý kiến tham gia, góp ý của các tập thể, cá nhân có liên quan (theo mẫu 

gửi kèm). 

- Các cá nhân làm bản kiểm điểm theo những nội dung kiểm điểm nêu 

trên (nếu là cán bộ, đảng viên thì thực hiện theo mẫu của Đảng; nếu là đoàn 

viên thì thực hiện theo mẫu đánh giá kết quả thực hiện chương trình Rèn luyện 

đoàn viên). 

- Cấp trên gợi ý kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân theo phân cấp 

quản lý (khi cần thiết). 

3.2. Nơi kiểm điểm 

3.2.1. Tập thể lãnh đạo ở cấp nào thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê 

bình hằng năm ở cấp đó. Ví dụ: Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện tiến 
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hành kiểm điểm tại Hội nghị Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện; Ban 

Chấp hành Đoàn cấp cơ sở tiến hành kiểm điểm tại Hội nghị Ban Chấp hành 

Đoàn cấp cơ sở. 

3.2.2. Cá nhân công tác tại đơn vị nào thì thực hiện kiểm điểm tự phê 

bình và phê bình hằng năm tại đơn vị đó. Đối với cá nhân giữ nhiều chức danh 

thì phải thực hiện kiểm điểm đối với từng chức danh đó. Cụ thể: 

- Đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn tiến hành kiểm điểm trước Ban Bí 

thư Trung ương Đoàn.  

- Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tiến hành kiểm 

điểm tại hội nghị kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đoàn cấp mình và tập 

thể lãnh đạo cơ quan nơi sinh hoạt, công tác. 

- Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp tỉnh tiến hành kiểm điểm tại hội 

nghị Ban thường vụ đoàn cấp tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ 

quan Đoàn cấp tỉnh. 

- Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp huyện tiến hành kiểm điểm tại 

hội nghị Ban thường vụ đoàn cấp huyện và toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức cơ quan Đoàn cấp huyện. 

- Đồng chí Bí thư Đoàn cấp cơ sở tiến hành kiểm điểm trước hội nghị 

ban chấp hành Đoàn cấp cơ sở. 

3.3. Trình tự kiểm điểm: Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau; người 

đứng đầu trước, cấp phó của người đứng đầu và các thành viên sau. 

IV. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐOÀN VIÊN, TỔ 

CHỨC ĐOÀN VÀ TẬP THỂ LÃNH ĐẠO  

1. Đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên 

1.1. Đối tượng đánh giá 

- Đối tượng đánh giá là đoàn viên có thời gian sinh hoạt tại chi đoàn liên 

tục từ 6 tháng trở lên, tính đến thời điểm đánh giá. Đối với đoàn viên chuyển 

sinh hoạt đoàn nhưng chưa đủ 6 tháng liên tục tại đơn vị mới, thì đơn vị mới 

tiến hành đánh giá dựa trên nhận xét của đơn vị cũ. 

- Trường hợp đoàn viên nghỉ chế độ thai sản; đi học tập, lao động, công 

tác tại đơn vị, địa phương khác không quá 3 tháng thì kết quả xếp loại chất 

lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian sinh hoạt thực tế 

tại chi đoàn của năm đó. 

- Trường hợp đoàn viên nghỉ ốm từ 03 tháng trở lên thì không xếp loại 

đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. 

- Đảng viên đang tham gia sinh hoạt đoàn không tiến hành xếp loại mà 

chi đoàn chỉ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn 

viên và chuyển kết quả đánh giá cho chi bộ để có thêm căn cứ đánh giá Đảng 

viên. 
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1.2. Xếp loại chất lượng 

Chất lượng đoàn viên được xếp thành 4 mức:  

1.2.1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

- Chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luâṭ của 

Nhà nước; Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; các nôị quy, quy điṇh của 

điạ phương, đơn vi ̣ nơi sinh hoaṭ, hoc̣ tâp̣, lao động, công tác; là tấm gương 

mẫu mực trong tập thể về nội dung này. 

- Tham gia từ 90% các hoạt động do tổ chức Đoàn quản lý mình tổ chức 

trở lên; là nhân tố tích cực, luôn xung kích đi đầu trong các phong trào, các hoạt 

động của chi đoàn và Đoàn cấp trên tổ chức; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

được giao. 

- Đạt mức “Hoàn thành xuất sắc” Chương trình rèn luyện đoàn viên. 

- Tích cực, chủ động tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú. 

 1.2.2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

- Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luâṭ của Nhà 

nước; Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; các nôị quy, quy điṇh của điạ 

phương, đơn vi ̣ nơi sinh hoaṭ, hoc̣ tâp̣, lao động, công tác. 

- Tham gia tối thiểu 80% các hoạt động do tổ chức Đoàn quản lý mình tổ 

chức trở lên; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Đạt mức “Hoàn thành tốt” Chương trình rèn luyện đoàn viên. 

- Có tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú. 

1.2.3. Hoàn thành nhiệm vụ  

- Chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luâṭ của Nhà 

nước; Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; các nôị quy, quy điṇh của điạ 

phương, đơn vi ̣ nơi sinh hoaṭ, hoc̣ tâp̣, lao động, công tác. 

- Tham gia tối thiểu 50% các hoạt động do tổ chức Đoàn quản lý mình tổ 

chức trở lên; hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

- Đạt mức “Hoàn thành” Chương trình rèn luyện đoàn viên. 

1.2.4. Không hoàn thành nhiệm vụ 

Đoàn viên vi phạm một trong các trường hợp sau thì xếp loại không hoàn 

thành nhiệm vụ: 

- Đang trong thời gian áp dụng các hình thức kỷ luật từ mức cảnh cáo trở 

lên (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại). 

- Vi phạm quy định của Điều lệ Đoàn, nghị quyết của Đoàn; các nôị quy, 

quy điṇh của điạ phương, đơn vi ̣ nơi sinh hoaṭ, hoc̣ tâp̣, lao động, công tác. 

- Tham gia dưới 50% các hoạt động do tổ chức Đoàn quản lý mình tổ 

chức; không hoàn thành nhiệm vụ được giao. 



6 

 

 

 - Đạt mức “Không hoàn thành” Chương trình rèn luyện đoàn viên. 

2. Đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đoàn  

2.1. Đối với chi đoàn, chi đoàn cơ sở 

Việc đánh giá chất lượng chi đoàn, chi đoàn cơ sở (sau đây gọi chung là 

chi đoàn) căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đoàn theo quy 

định của Điều lệ Đoàn và các nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao. 

2.1.1. Đối tươṇg đánh giá 

Đối tượng đánh giá là chi đoàn, chi đoàn cơ sở có thời gian sinh hoạt từ 6 

tháng trở lên, tính đến thời điểm đánh giá. 

 2.1.2. Xếp loại chất lượng 

Chất lượng chi đoàn được xếp thành 4 mức:  

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn ít nhất 1 tháng 1 lần (Đối với chi đoàn đặc 

thù mà đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi lao động, 

công tác khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cấp trên xác nhận thì sinh hoạt chi 

đoàn tối thiểu 3 tháng 1 lần); sáng tạo, tích cực, chủ động thực hiện tốt 100% 

nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao.  

- Có sổ chi đoàn và ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định. 

- Thu, nộp đoàn phí đúng quy định. 

- 100% đoàn viên trong chi đoàn đăng ký và thực hiện Chương trình rèn 

luyện đoàn viên. 

- Kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng kết 

nạp); hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới do cấp ủy giao. 

- Ít nhất 80% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trở lên, không có đoàn viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. 

- Không có đoàn viên bị kỷ luật dưới mọi hình thức. 

 b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn ít nhất 1 tháng 1 lần (Đối với chi đoàn đặc 

thù mà đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi lao động, 

công tác khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cấp trên xác nhận thì sinh hoạt chi 

đoàn tối thiểu 3 tháng 1 lần; thực hiện đảm bảo 100% nhiệm vụ do Đoàn cấp 

trên giao.  

- Có sổ chi đoàn và ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định. 

- Thu, nộp đoàn phí đúng quy định. 

- Có từ 80% đến dưới 100% đoàn viên trong chi đoàn đăng ký và thực 

hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên. 
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- Kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng kết 

nạp); hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới do cấp ủy giao. 

- Từ 60% đến dưới 80% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên, không có đoàn viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. 

c. Hoàn thành nhiệm vụ 

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn ít nhất 1 tháng 1 lần (Đối với chi đoàn đặc 

thù mà đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi lao động, 

công tác khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cấp trên xác nhận thì sinh hoạt chi 

đoàn tối thiểu 3 tháng 1 lần); thực hiện đạt 70% nhiệm vụ do Đoàn cấp trên 

giao trở lên.  

- Có sổ chi đoàn, nhưng không ghi chép đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. 

- Thu, nộp đoàn phí đầy đủ nhưng không đúng thời gian quy định hoặc 

thu, nộp chưa đầy đủ, Đoàn cấp trên có nhắc nhở. 

- Có từ 50% đến dưới 80% đoàn viên trong chi đoàn đăng ký và thực 

hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên. 

- Kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng kết 

nạp); hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới do cấp ủy giao. 

- Từ 50% đến dưới 60% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên, tỉ lệ đoàn viên không hoàn thành nhiệm vụ không quá 20%. 

d. Không hoàn thành nhiệm vụ 

Chi đoàn vi phạm một trong các trường hợp sau thì xếp loại không hoàn 

thành nhiệm vụ: 

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn không đủ 1 tháng 1 lần (đối với chi đoàn 

đặc thù mà đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi lao 

động, công tác khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cấp trên xác nhận nhưng tổ 

chức sinh hoạt chi đoàn vẫn không đảm bảo 3 tháng 1 lần); thiếu chủ động và 

thực hiện đạt dưới 70% nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao.  

- Không có sổ chi đoàn hoặc có Sổ chi đoàn, nhưng không ghi chép đầy 

đủ các nội dung theo yêu cầu. 

- Không thu, nộp đoàn phí hoặc có thu, nộp đoàn phí nhưng không đúng 

quy định. 

- Trên 50% đoàn viên trong chi đoàn không đăng ký và thực hiện 

Chương trình rèn luyện đoàn viên.  

- Không kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng 

kết nạp); không hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới do cấp ủy giao. 

- Trên 20% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. 

2.2. Đối với Đoàn cơ sở  

2.2.1. Đối tượng đánh giá  
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 Đối tượng đánh giá là các Đoàn cơ sở được thành lập được ít nhất 6 

tháng trở lên tính đến thời điểm đánh giá. 

2.2.2 Xếp loại chất lượng 

Chất lượng Đoàn cơ sở được xếp thành 4 mức:  

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

- Được công nhận là Đoàn cơ sở “3 chủ động”. 

- Hướng dẫn các chi đoàn trực thuộc sinh hoạt, hoạt động có hiệu quả; 

sáng tạo, tích cực, chủ động thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do cấp 

bộ Đoàn cấp trên giao. 

- Thu, nộp đoàn phí đúng quy định. 

- Ít nhất 80% chi đoàn trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 

lên, không có chi đoàn không hoàn thành nhiệm vụ. 

b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

- Được công nhận là Đoàn cơ sở “3 chủ động”. 

- Hướng dẫn các chi đoàn trực thuộc sinh hoạt, hoạt động có hiệu quả; 

hoàn thành các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao. 

- Thu, nộp đoàn phí đúng quy định. 

- Từ 60% đến dưới 80% chi đoàn trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên, không có chi đoàn xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. 

c. Hoàn thành nhiệm vụ 

- Có xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hằng tháng, hằng quý 

và cả năm nhưng còn chưa cụ thể hóa nhiệm vụ Đoàn cấp trên giao vào nhiệm 

vụ tự thân của đơn vị mình. 

- Chưa chủ động hướng dẫn các chi đoàn trực thuộc sinh hoạt, hoạt động; 

thực hiện các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao còn bị động, không đầy 

đủ, kết quả chưa cao. 

- Có sổ danh sách đoàn viên; Sổ theo dõi kết nạp đoàn viên, trao Thẻ 

đoàn viên; Sổ giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn nhưng không ghi chép đầy 

đủ các nội dung theo quy định hoặc hệ thống sổ sách nêu trên không đầy đủ. 

- Thu, nộp đoàn phí đầy đủ nhưng chưa đúng thời gian quy định hoặc 

thu, nộp chưa đầy đủ, Đoàn cấp trên có phê bình. 

- Từ 50% đến dưới 60% chi đoàn trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm 

vụ trở lên, tỉ lệ chi đoàn xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ không quá 20%. 

d. Không hoàn thành nhiệm vụ 

Đoàn cơ sở vi phạm một trong các trường hợp sau thì xếp loại không 

hoàn thành nhiệm vụ: 
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- Không xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hằng tháng, hằng 

quý và cả năm. 

- 3 tháng liên tục không có hướng dẫn các chi đoàn sinh hoạt, hoạt động; 

thiếu chủ động và thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao. 

- Không có sổ danh sách đoàn viên; Sổ theo dõi kết nạp đoàn viên, trao 

Thẻ đoàn viên; Sổ giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn hoặc có các loại sổ 

trên nhưng không ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định. 

- Không thu, nộp đoàn phí hoặc có thu, nộp đoàn phí nhưng không đúng 

quy định. 

- Trên 20% chi đoàn trực thuộc xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. 

2.3. Đối với Đoàn cấp huyện và Đoàn cấp tỉnh 

Chỉ tiến hành đánh giá thi đua và không thực hiện xếp loại đối với Đoàn 

cấp huyện và Đoàn cấp tỉnh. 

- Việc đánh giá thi đua Đoàn cấp huyện do Đoàn cấp tỉnh hướng dẫn. 

Căn cứ vào các điều kiện thực tiễn và định hướng hoạt động của Đoàn cấp trên 

để đưa ra tiêu chí đánh giá thi đua đối với Đoàn cấp huyện. 

- Đối với Đoàn cấp tỉnh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá thi đua 

các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc căn cứ trên các tiêu chí: 

+ Kết quả đánh giá Bộ tiêu chí hằng năm. 

+ Tính sáng tạo, đổi mới và hiệu quả trong triển khai các hoạt động Đoàn 

và phong trào thanh thiếu nhi. 

+ Kết quả tham mưu xử lý các vụ việc đột xuất, cấp thiết; điểm nóng 

phát sinh trong thực tiễn có liên quan đến vai trò của Đoàn thanh niên địa 

phương. 

+ Tổ chức Đoàn có cán bộ đoàn vi phạm pháp luật, bị kỷ luật Đảng hoặc 

vi phạm Điều lệ Đoàn đến mức khai trừ khỏi Đoàn hoặc tổ chức Đoàn trực 

thuộc bị xem xét kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên. 

3. Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo 

3.1. Đối tượng đánh giá 

- Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh; 

- Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện; 

- Ban Chấp hành Đoàn cấp cơ sở. 

3.2. Xếp loại chất lượng 

3.2.1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

- Là tập thể đoàn kết, có phẩm chất, năng lực uy tín, khẳng định rõ vai 

trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa 

phương đơn vị. 
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- Tổ chức đoàn được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với Đoàn 

cấp cơ sở; đạt danh hiệu “Cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong 

trào thanh thiếu nhi” đối với Đoàn cấp huyện, cấp tỉnh. 

- Không có thành viên nào bị kỷ luật dưới mọi hình thức. 

3.2.2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

- Là tập thể đoàn kết; kịp thời củng cố, kiện toàn bộ máy, tổ chức khi có 

biến động, khẳng định được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương đơn vị. 

- Tổ chức Đoàn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đối với 

Đoàn cấp cơ sở; đạt danh hiệu “Đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi” đối với Đoàn cấp huyện, cấp tỉnh. 

- Không có thành viên nào bị kỷ luật dưới mọi hình thức. 

3.2.3. Hoàn thành nhiệm vụ 

- Là tập thể khi có biến động về tổ chức, bộ máy nhưng không kịp thời 

củng cố, kiện toàn.  

- Tổ chức Đoàn được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên đối với Đoàn 

cấp cơ sở; đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến công tác đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi” đối với Đoàn cấp huyện, cấp tỉnh. 

- Không có thành viên nào bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên. 

3.2.4. Không hoàn thành nhiệm vụ 

- Là tập thể bị cấp có thẩm quyền đánh giá là mất đoàn kết nội bộ hoặc 

có thành viên vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của Đảng đến mức bị xử lý 

kỷ luật. 

- Tổ chức Đoàn xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ đối với Đoàn cấp 

cơ sở; không xếp loại danh hiệu thi đua đối với Đoàn cấp huyện, cấp tỉnh. 

4. Quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên, tổ chức Đoàn 

và tập thể lãnh đạo 

- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên, tổ chức Đoàn và tập thể 

lãnh đạo được thực hiện 1 năm 1 lần, gắn với tổng kết công tác năm. 

 - Đối với Đoàn khối trường học, việc đánh giá, xếp loại chất lượng tiến 

hành theo năm học. 

- Hình thức biểu quyết trong đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên, tổ 

chức đoàn và tập thể lãnh đạo: bằng phiếu kín. 

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên, tổ chức Đoàn và tập 

thể lãnh đạo được phân cấp và đánh giá theo 3600 thực hiện như sau: 

4.1. Chi đoàn, chi đoàn cơ sở tổ chức họp đánh giá, xếp loại chất 

lượng đoàn viên; tự đánh giá, xếp loại chất lượng chi đoàn và Ban Chấp 

hành chi đoàn; báo cáo kết quả xếp loại lên Đoàn cấp trên trực tiếp và cấp 



11 

 

 

ủy cùng cấp. Tập thể Ban Chấp hành chi đoàn (Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn 

đối với các đơn vị không có Ban Chấp hành) đánh giá, xếp loại Ban Chấp 

hành Đoàn cơ sở. 

- Ban Chấp hành chi đoàn báo cáo tổng kết hoaṭ đôṇg của chi đoàn; tập 

thể chi đoàn góp ý vào báo cáo tổng kết. 

- Từng đoàn viên tự đánh giá quá trình công tác, học tập, lao động, rèn 

luyêṇ của bản thân và tự xếp loại. Tập thể chi đoàn nhận xét và biểu quyết xếp 

loại chất lượng từng đoàn viên; biểu quyết xếp loại chất lượng chi đoàn, Ban 

Chấp hành chi đoàn và báo cáo kết quả đánh giá lên Đoàn cơ sở (chi đoàn cơ sở 

báo cáo đánh giá lên Đoàn cấp huyện) và chi ủy. 

- Tập thể Ban Chấp hành chi đoàn thảo luận đánh giá, xếp loại chất 

lượng Đoàn cơ sở và Ban Chấp hành Đoàn cơ sở (chi đoàn cơ sở báo cáo đánh 

giá lên Đoàn cấp huyện); gửi kết quả đánh giá xếp loại lên Đoàn cơ sở (chi 

đoàn cơ sở báo cáo đánh giá lên Đoàn cấp huyện) tới cấp ủy cơ sở (hoặc với tập 

thể lãnh đạo, quản lý về chuyên môn cùng cấp đối nơi không có tổ chức Đảng). 

 4.2. Ban Chấp hành Đoàn cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng chi 

đoàn trực thuộc; tự đánh giá, xếp loại chất lượng của Đoàn cơ sở và Ban 

Chấp hành Đoàn cơ sở; báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng lên 

Đoàn cấp huyện và cấp ủy cùng cấp. Tập thể Ban Chấp hành Đoàn cơ sở 

đánh giá, xếp loại Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện. 

- Ban Chấp hành Đoàn cơ sở đánh giá, biểu quyết và ra quyết định công 

nhận kết quả xếp loại chất lượng các chi đoàn trực thuộc. 

- Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tự đánh giá, biểu quyết xếp loại chất lượng 

Đoàn cơ sở và Ban Chấp hành Đoàn cơ sở; báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại 

chất lượng lên Đoàn cấp huyện và cấp ủy cùng cấp (hoặc lãnh đạo, quản lý về 

chuyên môn cùng cấp đối với nơi không có tổ chức Đảng).  

- Tập thể Ban Chấp hành Đoàn cấp cơ sở thảo luận, đánh giá, xếp loại 

chất lượng Đoàn cấp huyện và Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện; gửi kết quả 

đánh giá, xếp loại lên Đoàn cấp huyện và Ban Thường vụ Đảng ủy cấp huyện 

(hoặc với tập thể lãnh đạo, quản lý về chuyên môn cùng cấp đối nơi không có 

tổ chức Đảng). 

4.3. Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện đánh giá, xếp loại chất lượng 

Đoàn cấp cơ sở; tự đánh giá, xếp loại chất lượng Đoàn cấp huyện và Ban 

Chấp hành Đoàn cấp huyện; báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 

lên Đoàn cấp tỉnh và cấp ủy cùng cấp. Tập thể Ban Chấp hành Đoàn cấp 

huyện đánh giá, xếp loại Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh. 

- Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện đánh giá và ra quyết định công nhận 

kết quả xếp loại chất lượng Đoàn cấp cơ sở và Ban Chấp hành Đoàn cấp cơ sở; 

gửi kết quả đánh giá, xếp loại tới Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở (hoặc với tập 

thể lãnh đạo, quản lý về chuyên môn cùng cấp đối nơi không có tổ chức Đảng). 
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- Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện tự đánh giá, biểu quyết mức xếp loại 

chất lượng Đoàn cấp huyện và Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn cấp 

huyện; báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng lên Đoàn cấp tỉnh và cấp 

ủy cùng cấp. 

- Tập thể Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện thảo luận, đánh giá, xếp loại 

chất lượng Đoàn cấp tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh; gửi kết quả đánh 

giá, xếp loại lên Đoàn cấp tỉnh và Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực 

thuộc Trung ương. 

4.4. Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh đánh giá, xếp loại Đoàn cấp huyện; 

tự đánh giá, xếp loại chất lượng Đoàn cấp tỉnh và Ban Thường vụ Đoàn cấp 

tỉnh; báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng lên Trung ương Đoàn và 

cấp ủy cùng cấp. Tập thể Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh đánh giá, xếp loại 

Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn. 

- Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh đánh giá, biểu quyết và ra quyết định 

công nhận kết quả xếp loại chất lượng Đoàn cấp huyện và gửi kết quả đánh giá, 

xếp loại tới Ban Thường vụ Đảng ủy cấp huyện (hoặc với tập thể lãnh đạo, 

quản lý về chuyên môn cùng cấp đối nơi không có tổ chức Đảng). 

- Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh tự đánh giá, biểu quyết mức thi đua của 

Đoàn cấp tỉnh và Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh; báo cáo kết quả tự đánh giá, 

xếp loại thi đua lên Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy, Đảng 

ủy trực thuộc Trung ương. Thời gian hoàn thành trước 30/11 hằng năm. 

- Tập thể Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh thảo luận, đánh giá, xếp loại 

chất lượng Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn; gửi kết quả đánh giá, 

xếp loại lên Trung ương Đoàn và Ban Tổ chức Trung ương Đảng. 

4.5. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đánh giá thi đua Đoàn cấp tỉnh 

và có thông báo tới các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương về kết 

quả đánh giá thi đua của Đoàn cấp tỉnh. 

Lưu ý: Việc đánh giá, xếp loại của Đoàn cấp dưới và Đoàn cấp trên trực 

tiếp là căn cứ để cấp ủy cùng cấp xem xét, đánh giá, xếp loại cá nhân, tập thể 

lãnh đạo và tổ chức Đoàn cùng cấp. 

5. Một số lưu ý trong đánh giá, xếp loại chất lượng 

- Tập thể phải hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, xếp loại. 

Cá nhân vắng mặt hoặc chưa được đánh giá, xếp loại thì phải tổ chức đánh giá, 

xếp loại trong thời gian sớm nhất. 

- Cấp có thẩm quyền thông báo kết quả đánh giá, xếp loại tới đối tượng 

đánh giá và tập thể, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng đối tượng đánh giá. 

- Tập thể và cá nhân được xếp loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có 

khuyết điểm và không còn đảm bảo điều kiện của mức đã xếp loại thì hủy bỏ 

kết quả và xếp loại lại. 
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- Việc biểu quyết đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân, tập thể và tổ 

chức Đoàn được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

- Hồ sơ báo cáo gửi lên Đoàn cấp trên bao gồm: Báo cáo tổng kết công 

tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; biên bản cuộc họp; kết quả biểu quyết 

mức thi đua của tổ chức đoàn và mức xếp loại. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 57-HD/TWĐTN ngày 

12/5/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Đánh giá chất lượng tổ chức 

cơ sở Đoàn và đoàn viên”.   

2. Quản lý hồ sơ: Hồ sơ được thể hiện bằng văn bản, lưu giữ tại cấp có 

thẩm quyền quản lý, gồm: 

- Bản kiểm điểm cá nhân, báo cáo kiểm điểm tập thể. 

- Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú (đối với cá nhân). 

- Biên bản hội nghị kiểm điểm. 

- Tổng hợp kết quả thẩm định của cơ quan chủ trì, tham mưu, giúp việc. 

- Kết luận đánh giá, kết quả xếp loại của cấp có thẩm quyền. 

- Văn bản gợi ý kiểm điểm (nếu có). 

- Văn bản tham gia, góp ý của các tổ chức, tập thể, cá nhân có liên quan 

(nếu có). 

- Hồ sơ giải quyết khiếu nại về kết quả đánh giá, xếp loại (nếu có). 

- Các văn bản khác (nếu có). 

3. Trung ương Đoàn 

Giao Ban Tổ chức Trung ương Đoàn chủ trì phối hợp với các Ban phong 

trào và Văn phòng Trung ương Đoàn là thường trực các cụm hoạt động theo dõi 

việc triển khai và thực hiện Hướng dẫn này tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực 

thuộc. Giao Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn kiểm tra việc thực hiện kiểm điểm 

và đánh giá xếp loại chất lượng của tổ chức đoàn, tập thể và cá nhân trong các 

đợt kiểm tra cuối năm. 

4. Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc 

- Nghiêm túc thực hiện các nội dung theo Hướng dẫn và triển khai 

Hướng dẫn đến cơ sở trực thuộc. Tiến hành xây dựng, cụ thể hoá các tiêu chí 

đánh giá chất lượng của cá nhân, tập thể và tổ chức Đoàn theo phân cấp phù 

hợp với thực tiễn của từng đơn vị, trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu: Không thấp 

hơn khung tiêu chí quy định tại hướng dẫn này; sát với chương trình công tác 

năm và nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng địa phương, đơn vị. 

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định chặt chẽ việc 

thực hiện ở các tổ chức Đoàn trực thuộc, đặc biệt là cấp cơ sở. Kịp thời khen 
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