
         Lưu ý: Đến hết ngày 05/3/2021, các cơ sở Đoàn không gửi góp ý coi như nhất trí với 

các nội dung trong Dự thảo. Mọi thông tin chi tiết liên hệ về Văn phòng Đoàn khối các cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh, ĐT: 02943 867 884. 

 

TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

*** 

Số:  210 -CV/ĐTN 
“V/v góp ý dự thảo Bộ Tiêu chí Đoàn khối 

năm 2021” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày 01 tháng 3 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi: Các cơ sở đoàn trực thuộc 
 

 

Căn cứ định hướng khung chương trình công tác đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Trà Vinh năm 2021; 

Căn cứ Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khối 

các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2021. 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng dự 

thảo Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp Đoàn 

khối năm 2021. Để các nội dung của Bộ tiêu chí năm 2021 sát với thực tiễn công 

tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở, Ban Thường vụ Đoàn khối đề 

nghị các cơ sở Đoàn nghiên cứu, góp ý cụ thể đối với nội dung Bộ tiêu chí năm 

2021 (được đăng tải trên website: https://doankhoitravinh.vn/ và gửi qua hệ 

thống Ioffice các đơn vị). 

Ý kiến góp ý đề nghị phản hồi bằng văn bản và ghi rõ nội dung đề xuất bổ 

sung, sửa đổi và gửi Ban Thường vụ Đoàn khối trước ngày 05/3/2021. Các ý 

kiến góp ý gửi qua hệ thống Ioffice Đoàn khối (không nhận văn bản giấy). 

 Trân trọng. 
 

 

Nơi nhận: 
- BTV Đoàn Khối (n/biết); 

- Như kính gửi (t/hiện);  

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

 

https://doankhoitravinh.vn/


TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 
BCH ĐOÀN KH ỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP 
*** 

(DỰ THẢO) 

 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 
Trà Vinh, ngày  01  tháng  03 năm 2021 

 

 

TIÊU CHÍ THI ĐUA  

CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2021 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số        -QĐ/ĐTN, ngày     /   /2021 của Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) 

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

I. NỘI DUNG BỘ TIÊU CHÍ 
 

Nội dung 

đánh giá 
Điều kiện chấm điểm Điểm 

Yêu cầu trong 

đánh giá kết quả 

thực hiện 

Yêu cầu minh 

chứng hình ảnh, 

đường link 

Nguyên tắt chấm 

điểm 

Thời gian 

hoàn thành 

Tiêu chí 1: Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, gồm 4 nội dung (38 điểm) 

1. Học tập và 

làm theo tư 

tưởng, đạo 

đức, phong 

cách Hồ Chí 

Minh (16 điểm) 

1.1. Các cơ sở Đoàn xây dựng và 

duy trì chuyên mục “Mỗi ngày 

một tin tốt, mỗi tuần một câu 

chuyện đẹp” trên mạng xã hội do 

cơ sở Đoàn quản lý, đăng ít nhất 

01 tin/tuần, (mốc thời gian tính từ 

ngày 01/3/2021 – 31/9/2021) 

tương đương 26 tuần. 

3 

1. Báo cáo tóm tắt (nêu 

được số lượt đăng tải, 

số lượt chia sẻ, số 

lượng đoàn viên tương 

tác bài viết). 

 

2. Địa chỉ Trang mạng 

xã hội của đơn vị. 

Link bài viết/bài 

chia sẻ 

Đảm bảo hằng tuần có ít 

nhất 01 bài viết hoặc bài 

chia sẻ, cụ thể: 

1. Đạt 26 tin: 03 điểm. 

2. Đạt từ 13 tin đến dưới 

26 tin: 02 điểm 

3. Đạt 10 tin đến dưới 13 

tin: 01 điểm. 

4. Đạt dưới 10 tin: 0 

điểm. 

 

Hoàn 

thành 

trước 

30/9/2021 



2 
 

Nội dung 

đánh giá 
Điều kiện chấm điểm Điểm 

Yêu cầu trong 

đánh giá kết quả 

thực hiện 

Yêu cầu minh 

chứng hình ảnh, 

đường link 

Nguyên tắt chấm 

điểm 

Thời gian 

hoàn thành 

1.2. Các cơ sở Đoàn có triển khai, 

quán triệt, tuyên truyền  02 

chuyên đề học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh năm 2021 dành cho cán 

bộ, đoàn viên, thanh niên; có 

hướng dẫn viết bài thu hoạch và 

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, 

phấn đấu của cán bộ, đoàn viên và 

thanh niên theo hướng dẫn của 

đoàn cấp trên chỉ đạo. 

 

3 

1. Nêu tóm tắt kết quả. 

 

2. Nêu rõ (số, ngày, 

tháng năm, trích yếu) 

các văn bản ban hành. 

1. Văn bản triển 

khai; Báo cáo kết 

quả. 

 

2. Hình ảnh hoặc 

link bài viết đăng 

trên mạng xã hội 

đơn vị. 

1. Có kết hoạch và Báo 

cáo (01 điểm). 

 

2. Có hình ảnh hoặc link  

bài viết (01 điểm) 

 

3. 100% cán bộ, đoàn 

viên, thanh niên có viết 

bài thu hoạch và đăng ký 

bảng cam kết, cuối năm 

có đánh giá nhận xét của 

BCH đoàn từng cấp (01 

điểm). 

Hoàn 

thành 

trước 

30/9/2021 

1.3.  Các cơ sở Đoàn có các hoạt 

động tuyên truyền về bầu cử Đại 

biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân 

các cấp năm 2021. 

 

 

3 

1. Nêu tóm tắt kết quả. 

 

2. Nêu rõ (số, ngày, 

tháng năm, trích yếu) 

các văn bản ban hành. 

1. Văn bản triển 

khai; Báo cáo kết 

quả. 

 

2. Hình ảnh hoặc 

link bài viết. 

Có ít nhất 01 hoạt động 

được triển khai trong cán 

bộ, đoàn viên thanh niên 

(đạt yêu cầu) 

 

Hoàn 

thành 

trước 

30/4/2021 

1.4. Các cơ sở Đoàn tổ chức hoặc 

phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm nhân các ngày lễ lớn trong 

như: 3/2, 26/3, 30/4, 19/5, 27/7, 

2/9... 

 

3 

1. Nêu tóm tắt kết quả. 

 

2. Nêu rõ (số, ngày, 

tháng năm, trích yếu) 

các văn bản ban hành. 

1. 1. Văn bản triển 

khai; Báo cáo kết 

quả từng hoạt 

động. 

2.  

3. 2. Hình ảnh hoặc 

- Từ 03 hoạt động trở 

lên: 03 điểm. 

- Được ít nhất 02 hoạt 

động trở lên: 02 điểm. 

- Được 01 hoạt động: 01 

điểm. 

Hoàn 

thành 

trước 

30/9/2021 



3 
 

Nội dung 

đánh giá 
Điều kiện chấm điểm Điểm 

Yêu cầu trong 

đánh giá kết quả 

thực hiện 

Yêu cầu minh 

chứng hình ảnh, 

đường link 

Nguyên tắt chấm 

điểm 

Thời gian 

hoàn thành 

link bài viết. - Không tổ chức: 0 điểm. 

1.5. Các cơ sở Đoàn có triển khai 

hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 

80 năm ngày Bác Hồ về nước trực 

tiếp lãnh đạo cách mạng Việt 

Nam. 

2 

1. Nêu rõ thời gian 

(ngày, tháng, năm), địa 

điểm tổ chức, hình thức 

tổ chức. 

2. Tóm tắt kết quả triển 

khai, bao nhiêu ĐVTN 

tham dự. 

4. Có đường link, tin 

bài hoặc hình ảnh 

về hoạt động. 

- - Có triển khai; có hình 

ảnh hoặc có tin bài đăng 

mạng xã hội hay trên 

website đơn vị đảm bảo: 

chấm 02 điểm. 

- - Không triển khai chấm 

0 điểm. 

Hoàn 

thành 

trước 

30/3/2021 

1.6. Các cơ sở Đoàn có triển khai 

hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 

110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm 

đường cứu nước. 

2 

1. Nêu rõ thời gian 

(ngày, tháng, năm), địa 

điểm tổ chức, hình thức 

tổ chức. 

2. Tóm tắt kết quả triển 

khai, bao nhiêu ĐVTN 

tham dự. 

5. Có đường link, tin 

bài hoặc hình ảnh 

về hoạt động 

- - Có triển khai; có hình 

ảnh hoặc có tin, bài đăng 

mạng xã hội hay trên 

website đơn vị đảm bảo: 

chấm 02 điểm. 

- - Không triển khai chấm 

0 điểm. 

Hoàn 

thành 

trước 

30/7/2021 

2. Công tác 

giáo dục 

chính trị tư 

tưởng (14 

điểm) 

2.1. 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên 

và 85% thanh niên được học tập, 

quán triệt về các nghị quyết, chủ 

trương của Đảng; nghị quyết, kết 

luận, chương trình, hành động của 

của Đoàn. 

2 
1. Nêu tóm tắt kết quả. 

 

- Số lượng cán bộ 

đoàn được học tập 

(đạt ...%) 

- Số lượng đoàn 

viên được học tập 

(đạt ...%). 

- Số lượng thanh 

niên được học tập 

(đạt ...%) 

- Đảm bảo theo điều kiện 

chấm: 02 điểm. 

- Không đạt chấm điểm. 

(nếu đơn vị có thanh niên 

thì báo thêm nội dung 

này) 

Hoàn 

thành 

trước 

30/9/2021 



4 
 

Nội dung 

đánh giá 
Điều kiện chấm điểm Điểm 

Yêu cầu trong 

đánh giá kết quả 

thực hiện 

Yêu cầu minh 

chứng hình ảnh, 

đường link 

Nguyên tắt chấm 

điểm 

Thời gian 

hoàn thành 

2.2. 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên 

được học tập, quán triệt về Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng. 

2 

1. Báo cáo kết quả tổ 

chức các hoạt động học 

tập, quán triệt. 

- Số lượng đoàn 

viên được học tập, 

quán triệt/tổng số 

đoàn viên 

- Mỗi cơ sở đoàn có 

ít nhất 01 tin, bài, 

hình ảnh trên 

website đơn vị hoặc 

mạng xã hội phản 

ánh việc tổ chức 

học tập, quán triệt 

Nghị quyết Đại hội 

(hoạt động phải do 

Đoàn tổ chức)  

- Đạt điều kiện: 2 điểm. 

- Không đạt điều kiện: 0 

điểm. 

 

Hoàn 

thành 

trước 

30/4/2021 

2.3. 100% Đoàn viên, 85% thanh 

niên (nếu có) được triển khai học 

tập các bài học lý luận chính trị 

(sửa đổi) cho đoàn viên trên cổng 

thông tin điện tử của Đoàn cấp 

trên và trên hệ thống phần mềm 

trực tuyến của Đoàn khối. 

 

 

3 

 

 

 

 

Chấm theo kết quả 

thẩm  định của 

Đoàn khối hoặc 

Đoàn cấp trên 

- Đạt 100%: 03 

điểm. 

- Đạt từ  70% đến dưới 

100%: 2 điểm. 

- Đạt từ 60% đến dưới 

70 %: 01 điểm. 

- Đạt dưới 60%: 0 điểm 

(nếu đơn vị có thanh niên 

thì báo thêm nội dung 

này) 

 

 

Hoàn 

thành 

trước 

30/9/2021 

2.4. Có báo cáo hàng quý tình hình 

tư tưởng, dư luận trong thanh niên 
3 

1. Nêu tóm tắt kết quả. 

2. Nêu rõ (số, ngày, 

Chấm điểm theo 

bảng theo dõi của 

-Có đủ 4 Báo cáo: 3 điểm 

- Có 3 Báo cáo: 2 điểm 

Hoàn thành 

trước 



5 
 

Nội dung 

đánh giá 
Điều kiện chấm điểm Điểm 

Yêu cầu trong 

đánh giá kết quả 

thực hiện 

Yêu cầu minh 

chứng hình ảnh, 

đường link 

Nguyên tắt chấm 

điểm 

Thời gian 

hoàn thành 

(gửi trước ngày 05 mỗi quí) tháng, năm, trích yếu) 

các văn bản đã ban hành 

Đoàn khối. - Dưới 3 Báo cáo: 0 điểm 30/9/2021 

2.5. Đoàn trường Cao Đẳng nghề và 

Đoàn trường Cao đẳng y tế triển 

khai cho sinh viên tham gia Hội thi 

Olypic toàn quốc các môn khoa học 

Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí 

Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ 

IV. 

2 

Nêu kết quả Chấm trên hệ 

thống theo dõi 

- Đạt chỉ tiêu phân bổ: 

chấm 02 điểm. 

- Không đạt: Chấm 0 

điểm. 

Hoàn thành 

trước 

30/9/2021 

2.6. Các cơ sở đoàn có triển khai 

cho cán bộ, đoàn viên, học sinh, 

sinh viên trong đơn vị tham gia tốt 

các cuộc thi trực tuyến khác do 

Đoàn cấp trên tổ chức (nếu có văn 

bản chỉ đạo). 

2 

1. Nêu số lượng đoàn 

viên thanh niên đơn vị 

tham gia từng cuộc thi cụ 

thể. 

Chấm trên hệ 

thống theo dõi 

- Đạt chỉ tiêu phân bổ: 

chấm 02 điểm. 

- Không đạt: Chấm 0 

điểm. 

Hoàn thành 

trước 

30/9/2021 

3. Công tác 

giáo dục 

truyền thống 

(04 điểm) 

3.1. Các cơ sở đoàn có tổ chức 

cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên 

tham gia hành trình đến với các 

địa chỉ đỏ ở trong hoăc ngoài tỉnh 

nhân dịp các ngày lễ lớn trong 

năm. 

2 Nêu tóm tắt kết quả 
Hình ảnh hoặc link 

bài viết 

- Có tổ chức chấm 02 

điểm. 

- Không tổ chức: 0 điểm 

Hoàn 

thành 

trước 

30/9/2021 

3.2. 100% chi đoàn, chi đoàn cơ 

sở tổ chức sinh hoạt chi đoàn 

tháng 3 theo chủ điểm với chủ đề 

“Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh”. 

2 

1. Nêu tóm tắt kết quả. 

2. Nêu rõ (số, ngày, 

tháng, năm, trích yếu) 

các văn bản đã ban hành 

chỉ đạo 

Hình ảnh tổ chức 

sinh hoạt chi đoàn 

tháng 3 (hình ảnh 

phải rõ nội dung, 

thời gian, đơn vị tổ 

- Có văn bản triển khai: 

chấm 01 điểm. 

- Có hình ảnh: chấm 01 

điểm. 

- Không triển khai chấm 

Hoàn 

thành 

trước 

30/3/2021 



6 
 

Nội dung 

đánh giá 
Điều kiện chấm điểm Điểm 

Yêu cầu trong 

đánh giá kết quả 

thực hiện 

Yêu cầu minh 

chứng hình ảnh, 

đường link 

Nguyên tắt chấm 

điểm 

Thời gian 

hoàn thành 

chức) 0 điểm. 

4. Công tác 

tuyên tuyền, 

phổ biến giáo 

dục pháp luật 

(04 điểm) 

4.1. Các cơ sở Đoàn có hoạt động 

hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt 

Nam (theo Công văn số 191 

CV/ĐTN, ngày 20/10/2020 của 

BTV Đoàn khối các cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh) 

2 

Nêu kết quả triển khai 

(thời gian, địa điểm, số 

lượng ĐVTN tham gia, 

nội dung). 

Hình ảnh hoặc link 

bài viết đăng trên 

website đơn vị hay 

mạng xã hội 

- Có tổ chức chấm 02 

điểm. 

- Không tổ chức chấm 0 

điểm. 

Hoàn 

thành 

trước 

30/11/2020 

4.2. Các cơ sở Đoàn có tổ chức 

triển khai thực hiện Luật Thanh 

niên 2020. 
2 

Nêu kết quả triển khai 

(thời gian, địa điểm, số 

lượng ĐVTN tham gia, 

nội dung). 

Hình ảnh hoặc link 

bài viết đăng trên 

website đơn vị hay 

mạng xã hội 

- Có tổ chức chấm 02 

điểm. 

- Không tổ chức chấm 0 

điểm. 

Hoàn 

thành 

trước 

30/9/2021 

Tiêu chí 2: Tổ chức phong trào hành động cách mạng của thanh niên, gồm 02 nội dung (16 điểm) 



7 
 

Nội dung 

đánh giá 
Điều kiện chấm điểm Điểm 

Yêu cầu trong 

đánh giá kết quả 

thực hiện 

Yêu cầu minh 

chứng hình ảnh, 

đường link 

Nguyên tắt chấm 

điểm 

Thời gian 

hoàn thành 

5. Phong 

trào Thanh      

niên tình  

nguyện (09 

điểm) 

 

 

5.1. Đoàn trường Cao đẳng Nghề 

và Đoàn trường Cao Đẳng Y tế tổ 

chức hoặc phối hợp tổ chức 

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” 

năm 2021. 

3 

1. Tóm tắt kết quả (số 

lượng thí sinh, người 

nhà, học sinh được hỗ 

trợ). 

 

2. Nêu rõ (số, ngày, 

tháng năm, trích yếu) 

các văn bản ban hành. 

1. Văn bản triển 

khai: Kế hoạch, 

báo cáo. 

 

2. Đường link 

hoặc hình ảnh tổ 

chức hoạt động. 

- Có tổ chức: 03 điểm. 

- Không tô chức: 0 điểm 

Hoàn 

thành 

trước 

30/8/2021 

5.2. 100% Đoàn cơ sở có ít nhất 

01 công trình thanh niên; 100% 

chi đoàn cơ sở và chi đoàn trực 

thuộc đoàn cơ sở có ít nhất 01 

công trình hoặc phần việc thanh 

niên. 

2 

1. Báo cáo tóm tắt hoạt 

động 

 

2. Nêu rõ (số, ngày, 

tháng năm, trích yếu) 

các văn bản ban hành. 

1. Bảng đăng ký 

Công trình thanh 

niên, gồm các cột 

thông tin: Tên 

công trình, địa 

điểm thực hiện, 

thời gian triển 

khai, số lượng 

ĐVTN tham gia, 

quy mô công trình, 

giá trị làm lợi). 

2. Có Quyết định 

công nhận công 

trình thanh niên có 

xác nhận cấp ủy 

cùng cấp. 

3. Danh sách các 

phần việc của các 

1. Bảng đăng ký Công 

trình thanh niên gửi trước 

ngày 15/01/2021 về 

Đoàn khối các cơ quan 

và doanh nghiệp tỉnh. 

Đúng thời gian: chấm 01 

điểm. 

2. Quyết định công nhận 

CTTN hoàn thành trước 

ngày 30.9.2021: Chấm 

01 điểm 

3. Có danh sách các phần 

việc của chi đoàn trực 

thuộc (đối với Đoàn ủy). 

4. Có link hoặc hình ảnh: 

Chấm 01  điểm. 

Hoàn 

thành 

trước 

30/9/2021 



8 
 

Nội dung 

đánh giá 
Điều kiện chấm điểm Điểm 

Yêu cầu trong 

đánh giá kết quả 

thực hiện 

Yêu cầu minh 

chứng hình ảnh, 

đường link 

Nguyên tắt chấm 

điểm 

Thời gian 

hoàn thành 

chi trực thuộc (đối 

với Đoàn ủy). 

4. Đường link đưa 

tin về công trình 

(hoặc hình ảnh 

minh chứng thể 

hiện thời gian, địa 

điểm, kết quả thực 

hiện công trình). 

5.3. Các cơ sở Đoàn tổ chức đồng 

loạt các Ngày Chủ nhật xanh vào 

các ngày 21/3, 30/5, 25/7, 19/9. 

 

4 
1. Báo cáo tóm tắt hoạt 

động. 

Có đường link bài 

viết hoặc hình ảnh 

thực tế tổ chức. 

 

3. Danh sách trích 

ngang hoạt động 

(gồm: STT, Nội 

dung, thời gian, 

địa điểm, số lượng 

học sinh tham gia, 

kết quả) 

- Thực hiện 04 ngày và 

đạt hiệu quả 04 điểm. 

 

- Không thực hiện 01 

ngày hoặc không hiệu 

quả chấm 0 điểm. 

Hoàn 

thành 

trước 

30/9/2021 



9 
 

Nội dung 

đánh giá 
Điều kiện chấm điểm Điểm 

Yêu cầu trong 

đánh giá kết quả 

thực hiện 

Yêu cầu minh 

chứng hình ảnh, 

đường link 

Nguyên tắt chấm 

điểm 

Thời gian 

hoàn thành 

6. Phong trào 

“Tuổi trẻ sáng 

tạo” (07 điểm) 

6.1.  Đoàn cơ sở có triển khai xây 

dựng và duy trì Hộp thư “Sáng 

kiến, ý tưởng sáng tạo” . 

(Theo Hướng dẫn số 34 HD/ĐTN, 

ngày 20/7/2020 của Ban Thường 

vụ Đoàn khối các cơ quan và 

doanh nghiệp về việc xây dựng và 

duy trì Hộp thư “Sáng kiến, ý 

tưởng sáng tạo”) 

 

 

3 

Báo cáo tóm tắt kết quả 

triển khai (nêu được có 

bao nhiêu sáng kiến, ý 

tưởng  được đóng góp) 

 

Hình ảnh hộp thư 

sáng kiến 

Có hộp thư  chấm 03 

điểm. Không có hộp thư 

chấm 0 điểm 

Hoàn 

thành 

trước 

30/9/2021 

6.2. Các cơ sở Đoàn đạt chỉ tiêu 

“Vận động đoàn viên, thanh niên 

đề xuất ý tưởng, sáng kiến” theo 

phân bổ của Đoàn khối. 

 Lưu ý: Ý tưởng đăng tải phải 

được xét duyệt của Đoàn khối mới 

được xem là đạt yêu cầu. 

 

 

4 

Báo cáo số lượng ý  

tưởng được đăng tải 

trên cổng thông tin điện 

tử của Trung ương 

Đoàn. 

Theo kết quả theo 

dõi của Đoàn  

khối 

- Đạt 100% chấm 4 điểm 

- Đạt từ 90% đến dưới 

100% chấm 3 điểm 

- Đạt từ 80% đến dưới 

90% chấm 02 điểm 

- Đạt từ 70% đến dưới 

80% chấm 01 điểm 

- Đạt dưới 70% chấm 0 

điểm. 

Hoàn 

thành 

trước 

30/7/2021 

Tiêu chí 3: Các chương trình đồng hành với thanh niên, gồm 04 nội dung (10 điểm) 

7. Chươg trình 

“Đồng hành 

với thanh niên 

trong học tập” 

(02 điểm) 

Đoàn trường Cao đẳng Nghề và 

Đoàn trường Cao Đẳng Y tế tổ 

chức ít nhất 01 hoạt động hỗ trợ 

sinh viên học tập, nghiên cứu khoa 

học 

2 

1. Báo cáo tóm tắt hoạt 

động. 

 

2. Kể tên một số hoạt 

 Có đường link bài 

viết hoặc hình ảnh 

tổ chức 

- Có tổ chức chấm 2 

điểm. 

- Không tổ chức hoạt 

động hoặc tổ chức nhưng 

không có hình ảnh không 

Hoàn 

thành 

trước 

30/9/2021 



10 
 

Nội dung 

đánh giá 
Điều kiện chấm điểm Điểm 

Yêu cầu trong 

đánh giá kết quả 

thực hiện 

Yêu cầu minh 

chứng hình ảnh, 

đường link 

Nguyên tắt chấm 

điểm 

Thời gian 

hoàn thành 

động tiêu biểu, nội dung 

cụ thể. 

chấm điểm. 

8 Chương 

trình “Đồng 

hành với 

thanh niên 

khởi nghiệp, 

lập nghiệp” 

(03 điểm) 

Đoàn trường Cao đẳng Nghề và 

Đoàn trường Cao Đẳng Y tế có 

mô hình hoặc thành lập Câu lạc bộ 

hỗ trợ Sinh viên khởi nghiệp. 

3 

Báo cáo mô tả các mô 

hình hoặc câu lạc bộ hỗ 

trợ sinh viên khởi 

nghiệp 

1. Báo cáo mô 

hình hỗ trợ sinh 

viên khởi nghiệp 

hoặc Quyết định 

thành lập CLB hỗ 

trợ sinh viên khởi 

nghiệp. 

2. Có đường link 

bài viết hoặc hình 

ảnh thành lập CLB 

hỗ trợ sinh viên 

khởi nghiệp 

 - Có tổ chức đảm bảo, có 

hình ảnh chấm 3 điểm. 

- Không đảm bảo 0 điểm. 

 

9. Chương 

trình “Đồng 

hành với thanh 

niên rèn luyện 

và phát triển kỹ 

năng trong 

cuộc sống, 

nâng cao thể 

chất, đời sống 

văn hóa tinh 

thần” (03 điểm) 

10.1. Đoàn trường Cao đẳng Nghề 

và Đoàn trường Cao Đẳng Y tế tổ 

chức được 03 hoạt động gồm: (1) 

Trang bị kỹ năng thực hành xã hội 

cho sinh viên; (2) rèn luyện thể 

dục thể thao; (3) hoạt động nâng 

cao đời sống văn hóa, tinh thần 

cho đoàn viên thanh niên. 

3 

1. Nêu cụ thể kết quả 

thực hiện từng hoạt 

động gồm: Hình thức 

triển khai, thời gian, địa 

điểm, số lượng học 

sinh, thanh nên tham 

gia; Kể tên một vài hoạt 

động tiêu biểu. 

 

2. Nêu rõ (số, ngày,  

tháng năm, trích yếu) 

Hình ảnh hoặc link 

tin bài về 03 hoạt 

động của Đoàn 

trường. 

1. Đạt mỗi hoạt động 

chấm 01 điểm. 

 

2. Không tổ chức hoạt 

động hoặc tổ chức nhưng 

không có hình ảnh không 

chấm điểm cho hoạt 

động đó. 

Hoàn 

thành 

trước 

30/9/2021 
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Nội dung 

đánh giá 
Điều kiện chấm điểm Điểm 

Yêu cầu trong 

đánh giá kết quả 

thực hiện 

Yêu cầu minh 

chứng hình ảnh, 

đường link 

Nguyên tắt chấm 

điểm 

Thời gian 

hoàn thành 

các văn bản ban hành. 

10. Công tác 

quốc tế thanh 

niên (02 điểm) 

Các cơ sở đoàn có giải pháp hỗ trợ 

Đoàn viên, thanh niên nâng cao 

trình độ ngoại ngữ, tin học, tìm 

hiểu văn hóa các nước. 

2 
Nêu nội dung giải pháp 

hỗ trợ 

Hình ảnh hoặc link 

tin bài về  hoạt 

động của đơn vị 

- Có thực hiện: 2 điểm 

- Không thực hiện: 0 

điểm 

Hoàn 

thành 

trước 

30/9/2021 

Tiêu chí 4: Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, gồm 02 nội dung (04 điểm) 

11. Hoạt động 

chăm sóc thiếu 

niên nhi đồng. 

(04 điểm) 

11.1. Các cơ sở đoàn có hoạt động 

hỗ trợ  thiếu nhi có hoàn cảnh khó 

khăn, cụ thể: 

- Đoàn cơ sở: 05 em thiếu nhi. 

- Chi đoàn cơ sở: 03 em thiếu nhi 

2 
Báo cáo kết quả hoạt 

động 

Hình ảnh minh  

chứng 

- Có thực hiện: 2 điểm 

- Không thực hiện: 0 

điểm 

Hoàn 

thành 

trước 

30/9/2021 

11.2. Các cơ sở đoàn nhận đỡ đầu 

ít nhất 02 em học sinh nghèo hiếu 

học 
2 

Báo cáo kết quả hoạt 

động 

Danh sách nhận đỡ 

đầu các em học 

sinh có xác nhận 

của cấp ủy 

- Có thực hiện: 2 điểm 

- Không thực hiện: 0 

điểm 

Hoàn 

thành 

trước 

30/9/2021 

Tiêu chí 5: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, Đoàn tham gia xây ựng Đảng, gồm 03 nội dung (12 điểm) 

12. Công tác 

cán bộ Đoàn (02 

điểm) 

12.1 Các cơ sở đoàn cử cán bộ 

tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng 

hoặc bồi dưỡng chuyên sâu do 

Đoàn cấp trên tổ chức (lớp có cấp 

 

2 

Kết quả theo dõi của 

Đoàn cấp trên 

 

Danh sách cán bộ 

được cử tham gia 

lớp tập huấn có 

xác nhận của cấp 

- Theo thông báo triệu 

tập: dưới 90% cán bộ 

tham gia chấm 0 điếm 

- Trừ 01 

Hoàn 

thành 

trước 

30/9/2021 



12 
 

Nội dung 

đánh giá 
Điều kiện chấm điểm Điểm 

Yêu cầu trong 

đánh giá kết quả 

thực hiện 

Yêu cầu minh 

chứng hình ảnh, 

đường link 

Nguyên tắt chấm 

điểm 

Thời gian 

hoàn thành 

giấy chứng nhận theo quy định) 

 

 Lưu ý: Nếu có văn bản chỉ đạo 

thực hiện của Đoàn cấp trên thì cơ 

sở đoàn tham mưu cử Cán bộ tham 

gia theo phân bổ. Nếu vắng phải có 

văn bản có xác nhận của Cấp ủy 

hoặc thủ trưởng cơ quan ký mới 

được thống nhất. 

ủy hoặc thủ trưởng 

cơ quan ký. 

điểm/01 cán bộ tham gia 

không được cấp giấy 

chứng nhận. 

(Trong năm đơn vị có từ 

02 cán bộ trở lên được 

cử tham gia các lớp tập 

huấn nhưng không được 

cấp chứng nhận sẽ hạ 1 

bậc thi đua) 

 

13. Công tác 

Đoàn viên (04 

điểm) 

13.1. 100% đoàn viên đăng ký 

thực hiện Chương trình Rèn luyện 

đoàn viên. 
4 

 Báo cáo tóm tắt kết quả 

thực hiện chương trình 

Rèn luyện đoàn viên, tỷ 

lệ % số đoàn  viên tham 

gia/tổng số đoàn viên 

của đơn vị. 

1. Văn bản triển 

khai. 

 

2. Báo cáo kết quả 

thực hiện CTRL 

Đoàn viên 

- Đạt tỷ lệ 100%: 4 

điểm 

- Không đạt tỷ lệ 100%: 

0 điểm 

Hoàn 

thành 

trước 

30/9/2021 

14. Công tác tổ 

chức cơ sở 

Đoàn (06 

điểm) 

14.1. Đoàn cơ sở nhân rộng được 

01 mô hình xây dựng Chi đoàn 

mạnh hoặc triển khai thực hiện 

các giải pháp đẩy mạnh thực hiện 

xây dựng Chi đoàn mạnh. 

3 

 

1. Nêu trích yếu rõ (số, 

ngày,  tháng năm, trích 

yếu) các văn bản ban 

hành. 

 

2. Báo cáo tóm tắt kết 

quả thực hiện. 

1. Văn bản triển 

khai 

 

2. Hình ảnh (nếu 

có) 

- Có thực hiện 03 điểm. 

 

- Không thực hiện chấm 

0 điểm 

Hoàn 

thành 

trước 

30/9/2021 
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Nội dung 

đánh giá 
Điều kiện chấm điểm Điểm 

Yêu cầu trong 

đánh giá kết quả 

thực hiện 

Yêu cầu minh 

chứng hình ảnh, 

đường link 

Nguyên tắt chấm 

điểm 

Thời gian 

hoàn thành 

14.2. Cập nhật phần mềm quản lý 

đoàn viên của Đoàn Khối/Ban 

Dân vận Tỉnh ủy; Sổ sách đoàn 

vụ đúng quy định; Kết quả phân 

loại đoàn viên. 

3 Kiểm tra thực tế  

- Đạt chấm 3 điểm. 

- Đối với Đoàn cơ sở có 

dưới 30% chi đoàn ghi 

chép không đảm bảo 

chấm 2 điểm. 

- Đối với Đoàn cơ sở có 

từ 50% Chi đoàn ghi 

không đảm bảo chấm 0 

điểm. 

Hoàn  

thành 

trước 

30/7/2021 

Tiêu chí 6: Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn; giám sát phản biện xã hội  của Đoàn và trích nộp đoàn phí, công trình thanh niên, gồm có: 03 

nội dung (11 điểm) 

15. Công tác 

chỉ đạo và 

thực hiện 

nhiệm vụ 

kiểm tra, giám 

sát, phản biên 

xã hội của 

Đoàn (05 

điểm) 

15.1. Đoàn cơ sở có xây dựng kế 

hoạch và chủ trì kiểm tra giám sát 

với 03 nội dung sau: 

+ Giám sát định kỳ (6 tháng, cuối 

năm).  

+ Giám sát chuyên đề. 

+ Giám sát 1 chuyên đề trong năm 

thực hiện theo Quyết định 217-

QĐ/TW và Quy định 124 của Bộ 

chính trị về thực hiện giám sát 

phản biện của tổ chức đoàn thể, 

chính trị - xã hội.  

3 

1. Nêu trích yếu rõ (số, 

ngày,  tháng năm, trích 

yếu) các văn bản ban 

hành. 

 

2. Báo cáo tóm tắt kết 

quả thực hiện. 

1. Văn bản triển 

khai. 

 

2. Biên bản kiểm 

tra. 

3.  Báo cáo kết quả 

kiểm tra định kỳ 

- Có thực hiện 01 nội dung 

cộng 01 điểm. 

- Không thực hiện: 0 điểm 

Hoàn 

thành 

trước 

30/8/2021 



14 
 

Nội dung 

đánh giá 
Điều kiện chấm điểm Điểm 

Yêu cầu trong 

đánh giá kết quả 

thực hiện 

Yêu cầu minh 

chứng hình ảnh, 

đường link 

Nguyên tắt chấm 

điểm 

Thời gian 

hoàn thành 

15.1. Các cơ sở đoàn tham gia góp 

ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền theo Quy định 218 của Bộ 

chính trị. 

2 
Tóm tắt kết quả đạt 

được 

Báo cáo kết quả 

thực hiện 

- Có thực hiện 01 nội dung 

cộng 01 điểm. 

- Không thực hiện: 0 điểm 

Hoàn 

thành 

trước 

30/8/2021 

16. Công tác 

kết nạp Đảng 

viên mới từ 

đoàn viên ưu 

tú (02 điểm) 

Các cơ sở Đoàn tổ chức trao danh 

sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy 

Đảng nhân dịp kỷ niệm 90 năm 

ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh. 

2 
Tóm tắt kết quả đạt 

được 

1. Đối với Đoàn cơ 

sở phải có văn bản 

chỉ đạo chi đoàn 

trực thuộc thực 

hiện. 

2. Hình ảnh minh 

chứng (có phông) 

về hoạt động trao 

danh sách ĐVUT 

cho cấp ủy. 

- Có thực hiện: 02 điểm. 

- Không thực hiện: 0 điểm 

Hoàn 

thành 

trước 

30/3/2021 

17. Công tác 

trích nộp 

đoàn phí; 

CTTN cấp 

Đoàn khối (04 

điểm) 

17.1. Các cơ sở đoàn trích nộp 

đoàn phí năm 2021 đúng quy định 

trước 30/6/2021. 
2 Không yêu cầu Phiếu thu 

- Nộp trễ so thời gian quy 

định (01 tháng) trừ 01 

điểm. 

- Không nộp đoàn phí 

không chấm 0 điểm. 

Hoàn 

thành 

trước 

30/6/2021 

17.2. Các cơ sở trích nộp Công 

trình thanh niên năm 2021 đúng 

quy định trước 30/6/2021. 

 

 

2 

 

 

Không yêu cầu 

 

 

Phiếu thu 

- Nộp trễ so thời gian quy 

định (01 tháng) trừ 01 

điểm. 

- Không nộp Công trinh 

thanh niên không chấm 0 

điểm. 

Hoàn 

thành 

trước 

30/6/2021 
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Nội dung 

đánh giá 
Điều kiện chấm điểm Điểm 

Yêu cầu trong 

đánh giá kết quả 

thực hiện 

Yêu cầu minh 

chứng hình ảnh, 

đường link 

Nguyên tắt chấm 

điểm 

Thời gian 

hoàn thành 

Tiêu chí 7: Chấp hành sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn khối, gồm có: 04 nội dung (09 điểm) 

18. 1. Tham gia các hoạt động tập trung  do 

Đoàn Khối hoặc Tỉnh đoàn chỉ đạo tổ chức. Ví 

dụ như: Hành trình GDTT, Hội thao, giải bóng đá, 

Hội trại, Chiến dịch “Hoa phượng đỏ”, Lễ thắp 

nến tri ân, hiến máu tình nguyện… hoặc các hoạt 

động có văn bản phân bổ lực lượng cụ thể. 

2 
Theo tổng hợp của Văn 

phòng Đoàn khối 
 

-  Đối  với  phân công   

lực  lượng không đảm 

bảo: trừ 01 hoạt động 01 

điểm. 

- Các hoạt động tập trung 

không tham gia (không 

có văn bản đồng ý của 

cấp ủy hoặc thủ trưởng 

cơ quan) hoặc tham gia 

không đảm bảo, không 

nghiêm túc trừ 02 

điểm/hoạt động. 

 

18.2 Duy trì chế độ thông tin, báo cáo định kỳ 

- Đảm bảo gửi báo cáo định kỳ, quý, năm đúng thời 

gian. 

- Có gửi văn bản về văn phòng: Chương trình công 

tác năm; Bản đăng ký Công trình, phần việc TN; 

Báo cáo CDTN Kỳ nghỉ hồng, Tháng Thanh niên, 

Báo cáo sơ kết 6 tháng, Báo cáo tổng kết năm; Báo 

cáo tự chấm điểm đánh giá cuối năm. Gửi các nội 

dung Đoàn Khối yêu cầu gửi theo các hoạt động đột 

xuất… (gửi qua hộp thư điện tử IO_Đoàn khối). 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Theo tổng hợp của Văn 

phòng Đoàn khối. 

 - Thiếu 01 báo cáo trừ 1 

điểm. 

 

- Gửi báo cáo trể 03 

ngày so với quy định trừ: 

01 điểm. 

 

- Thiếu từ 3 báo cáo trở 

lên không chấm điểm. 
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Nội dung 

đánh giá 
Điều kiện chấm điểm Điểm 

Yêu cầu trong 

đánh giá kết quả 

thực hiện 

Yêu cầu minh 

chứng hình ảnh, 

đường link 

Nguyên tắt chấm 

điểm 

Thời gian 

hoàn thành 

18.3. Tham gia các cuộc họp, hội nghị  do Đoàn  

Khối và Tỉnh  đoàn tổ chức  

- Hội nghị BCH, BTV, Hội nghị mở rộng. 

- Tham gia các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ. 

- Các cuộc họp, hội nghị đột xuất, bất thường. 

2 
Theo tổng hợp của Văn 

phòng Đoàn khối. 
 

- Vắng 01 hoạt động 

nhưng không có văn bản 

cấp ủy hoặc sự thống 

nhất của Đoàn cấp trên: 

trừ 01 điểm/lần. 

- Vắng 3 lần trở lên 

không chấm điểm. 

 

18.4. Mỗi cơ sở Đoàn trong năm có ít nhất 02 tin, 

bài hoạt động của cơ sở được đăng trên công thông 

tin điện tử Tuổi trẻ Đoàn khối. 3 
Theo tổng hợp của Văn 

phòng Đoàn khối. 

Link tin bài được 

đăng trên Website 

- Có gửi tin cộng tác và 

được đăng đủ chỉ tiêu 

chấm 03 điểm. 

- Không gửi tin cộng tác 

chấm 0 điểm. 

 

Lưu ý chung: Tất cả các chỉ tiêu nêu trên đều phải có văn bản triển khai, kết thúc hoạt động có báo cáo cụ thể, hình ảnh phải thể hiện được thời gian 

diễn ra hoạt động, trường hợp không có phong lễ phải viết tin hoặc bài đăng trên các trang mạng xã hội do các cơ sở Đoàn quản lý để chứng minh. Các 

nội dung chứng minh được thể hiện đầy đủ trên phần mềm bộ tiêu chí đánh giá dành cho các cơ sở Đoàn trực thuộc. 

TỔNG CỘNG: 100 ĐIỂM, GỒM: 07 TIÊU CHÍ CÓ 18 NỘI DUNG. 

(Điểm Cộng và điểm sáng tạo được Quy định tại múc II, III và được cộng sau khi có kết quả kiểm tra) 

II.  ĐIỂM SÁNG TẠO (nếu có): không quá 10 điểm, sẽ cộng vào điểm Bộ Tiêu chí để xét thi đua (Mỗi mô hình, giải 

pháp sáng tạo được Đoàn khối công nhận sẽ được cộng 5 điểm số điểm cộng tối đa không được vượt quá 10 điểm). 

III. QUY ĐỊNH ĐIỂM CỘNG (nếu có): không quá 10 điểm, sẽ cộng vào điểm Bộ Tiêu chí để xét thi đua. 

- Tổ chức hoạt động đột xuất do thường trực Đoàn khối chỉ đạo được cộng 01 điểm. (Lưu ý: ngoài danh mục các hoạt động 

theo chương trình năm đoàn khối đã chỉ đạo gửi đầu năm). 

- Xây mới 01 căn nhà Nhân ái cộng 02 điểm/căn. Vượt từ 03 căn trở lên cộng 06 điểm. 
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- Đơn vị đăng ký xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi trị giá 10 triệu trở lên cộng 4 điểm. 

- Đơn vị có vận động, hỗ trợ nguồn lực cho Đoàn trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, trị giá từ 05 triệu trở lên, cộng 

02 điểm.   

- Các cơ sở đoàn có thành tích tham gia các hội thi, hội diễn, cuộc thi do đoàn các cấp tổ chức, cụ thể: Đạt giải Nhất hoặc Nhì 

hoặc Ba do cấp Đoàn khối tổ chức sẽ được cộng 01 điểm giải; Đạt giải Nhất hoặc Nhì hoặc Ba do cấp tỉnh tổ chức sẽ được cộng 02 

điểm giải; Đạt giải Nhất hoặc Nhì hoặc Ba hoặc vào Top bảng xếp hạng do cấp Trung ương Đoàn tổ chức sẽ được cộng 03 điểm giải. 

- Công trình thanh niên quy định như sau: 

+ Đối với Đoàn cơ sở trị giá từ 20 triệu đồng trở lên/công trình. 

+ Đối với Chi đoàn cơ sở trị giá 10 triệu đồng trở lên/công trình. 

+ Đối với chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở trị giá 05 triệu đồng/công trình. 

+ Đối với phần việc thanh niên thanh niên trị giá từ 3 triệu đồng trở lên.  

Vượt từ 02 công trình thanh niên trở lên trở lên cộng 4 điểm. Vượt 3 phần việc trở lên cộng 04 điểm. 

IV. LƯU Ý CHUNG 

- Về cách gọi tên quy định thực hiện các nội dung trong bộ tiêu chí:  

+ Các cơ sở Đoàn (bao gồm: Đoàn ủy; các Đoàn trường trực thuộc Đoàn khối, Chi đoàn cơ sở và Chi đoàn trực thuộc Đoàn ủy).  

+ Đoàn cơ sở (bao gồm: Đoàn ủy; các Đoàn trường trực thuộc Đoàn khối). 

- Các đơn vị đạt các danh hiệu thi đua Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để được khen thưởng cuối năm phải đạt 90% điểm trở 

lên trong tổng số 100 điểm bộ tiêu chí và phải có mô hình hoặc giải pháp sáng tạo, điểm cộng, có không quá 02 nội dung bị 0 

điểm. 

- Các đơn vị có từ 5 nội dung bị điểm 0 trở lên hoặc minh chứng không trung thực (xử lý số liệu, xử lý hình ảnh) sẽ bị hạ bậc 

thi đua (ví dụ: tổng số điểm Bộ tiêu chí đạt được của đơn vị đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc theo quy định nhưng nếu đơn vị có từ 

5 nội dung bị điểm 0 trở lên hoặc minh chứng không trung thực thì sẽ bị hạ bậc thi đua xuống danh hiệu tiên tiến).                   

V. DANH HIỆU THI ĐUA 

1. Đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 

- Có không quá 2 nội dung bị chấm 0 điểm. 
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- Được Ban Thường vụ Đoàn Khối đánh giá công nhận đạt từ 85 điểm trở lên. 

- Phân loại đoàn viên cuối năm đạt từ 80% trở lên hoàn thành xuất sắc. 

- Phân loại chi đoàn đạt từ 80% trở lên Hoàn thành  Xuất sắc; không có chi đoàn xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ (đối với 

Đoàn cơ sở). 

2. Đơn vị “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” 

- Có không quá 03 nội dung bị chấm 0 điểm. 

- Được Ban Thường vụ Đoàn Khối đánh giá công nhận đạt từ 80 đến dưới 85 điểm. 

- Phân loại đoàn viên cuối năm đạt từ 60% trở lên hoàn thành xuất sắc. 

- Phân loại chi đoàn đạt từ 60% trở lên Hoàn thành Xuất sắc; không có chi đoàn xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ (đối với 

Đoàn cơ sở). 

3. Đơn vị “Hoàn thành nhiệm vụ”  

- Có không quá 04 nội dung bị chấm 0 điểm. 

- Được Ban Thường vụ Đoàn Khối đánh giá công nhận đạt từ 65 điểm trở lên. 

- Phân loại đoàn viên cuối năm đạt từ 50% trở lên hoàn thành xuất sắc. 

- Phân loại chi đoàn đạt từ 50% trở lên Hoàn thành Xuất sắc; không có chi đoàn xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ (đối với 

Đoàn cơ sở). 

4. Đơn vị dưới 60 điểm không xét danh hiệu thi đua. 


