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HƯỚNG DẪN 
Cộng điểm sáng tạo trong Bộ Tiêu chí đánh giá công tác đoàn  

và phong trào thanh thiếu nhi 2021 

-------- 
 

Để định hướng cho các cơ sở đoàn trực thuộc thực hiện điểm sáng tạo quy 

định trong Bộ Tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (sau đây gọi là Hội 

đồng đánh giá Bộ tiêu chí) hướng dẫn phương pháp đăng ký cộng điểm sáng tạo 

năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Sáng tạo trong công tác Đoàn là đổi mới phương pháp công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn; cải tiến quy 

trình làm việc, nâng cao năng suất lao động, công tác; phát huy ý tưởng sáng tạo 

những cái mới, tiến bộ, khoa học – công nghệ; tham mưu cấp ủy, phối hợp với 

chính quyền triển khai, vận dụng cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện cụ thể 

của từng cấp bộ đoàn, từng công việc, đảm bảo hiệu quả, sớm hoàn thành và 

vượt mức các chỉ tiêu do từng cấp bộ đoàn đề ra. 

2. Nguyên tắc cộng điểm sáng tạo 

- Tổng điểm sáng tạo sẽ cộng vào điểm Bộ Tiêu chí để xét thi đua, tổng số 

điểm cộng tối đa dành cho các mô hình, giải pháp sáng tạo không vượt quá        

20 điểm. 

- Mỗi mô hình, giải pháp mới, sáng tạo được xét công nhận đạt 10 điểm/1 

mô hình, giải pháp (các cơ sở đoàn có thể đăng ký thực hiện 02 mô hình hoặc 02 

giải pháp hoặc 01 mô mình và 01 giải pháp) 

- Hội đồng đánh giá Bộ tiêu chí tổ chức cuộc họp xem xét đề nghị cộng 

điểm sáng tạo của các cơ sở đoàn trực thuộc. Mô hình, giải pháp sáng tạo được 

cộng điểm khi có trên 2/3 thành viên Hội đồng đánh giá Bộ tiêu chí thi đua 

Tỉnh đoàn đồng ý. 

3. Tiêu chí sáng tạo 

- Có tính mới, sáng tạo: Mô hình, giải pháp khi áp dụng vào thực tế mang 

lại hiệu quả thiết thực, chưa có cá nhân, đơn vị nào thực hiện hoặc nâng cao chất 

lượng trên mô hình, giải pháp sáng tạo cũ đã thực hiện có hiệu quả để           

nhân rộng. 
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- Giúp địa phương, đơn vị giải quyết được một vấn đề đang gặp khó khăn, 

hạn chế hoặc cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, hoạt động được 

đánh giá cao. 

- Cấp thực hiện: Các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối triển khai mô hình, 

giải pháp rộng khắp địa phương, đơn vị. 

- Thời gian thực hiện mô hình, giải pháp: Trên 3 tháng. 

4. Nội dung sáng tạo 

 Thực hiện sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực công tác của Đoàn gồm: 

- Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn  

- Các phong trào hành động cách mạng của thanh niên 

- Các chương trình đồng hành với thanh niên (Chương trình: “Đồng hành 

với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập 

nghiệp”, “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”) 

- Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu 

niên, nhi đồng. 

- Công tác Quốc tế Thanh niên (nếu có)  

- Công tác xây dựng tổ chức Đoàn. 

- Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.  

- Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng. 

- Công tác kiểm tra, giám sát.  

- Các mô hình, giải pháp sáng tạo khác có liên quan đến công tác Đoàn và 

Phong trào thanh thiếu nhi. 

5. Hồ sơ, thời gian đề nghị cộng điểm sáng tạo: 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc Scane gửi hồ sơ đề nghị bằng hình thức đăng 

trực tiếp lên phần mềm đánh giá bộ tiêu chí của Đoàn khối và đồng thời gửi kèm 

một bộ hồ sơ gốc về Hội đồng đánh giá Bộ tiêu chí thi đua Đoàn khối (qua văn 

phòng Đoàn khối tổng hợp), hồ sơ gồm: 

+ Văn bản đề nghị công nhận giải pháp, mô hình. 

+ Báo cáo tóm tắt mô hình, giải pháp đề xuất điểm sáng tạo (theo mẫu đính kèm). 

+ Hình ảnh minh họa (nếu có). 

- Thời gian nhận hồ sơ: Chậm nhất ngày 15/9 hàng năm. 

6. Tổ chức thực hiện: 

- Giao Văn phòng Đoàn khối phối hợp với các cơ sở đoàn tổng hợp đề 

nghị cộng điểm sáng tạo của các đơn vị, báo cáo Hội đồng đánh giá Bộ tiêu chí 

thi đua Đoàn khối tổ chức cuộc họp xem xét, quyết định.  
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- Các cơ sở Đoàn trực thuộc nghiên cứu triển khai thực hiện các mô hình, 

giải pháp sáng tạo tại địa phương, đơn vị; lập hồ sơ đề nghị cộng điểm sáng tạo 

(nếu có) về Hội đồng đánh giá Bộ tiêu chí thi đua Đoàn khối (qua Văn phòng 

Đoàn khối tổng hợp) đảm bảo thành phần, thời gian quy định. 

* Lưu ý: Hồ sơ Mô hình, giải pháp sáng tạo đề nghị cộng điểm sáng tạo 

gửi về Hội đồng đánh giá Bộ tiêu chí thi đua Đoàn khối không mang tính chất 

MẬT, thành viên Hội đồng phải được tiếp cận, xem xét, đánh giá cụ thể từng mô 

hình, giải pháp sáng tạo. 

Trên đây là hướng dẫn cộng điểm sáng tạo trong Bộ Tiêu chí đánh giá 

công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 của Ban Thường vụ Đoàn 

khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh đoàn; 

- Ban TC- KT Tỉnh đoàn; 

- Các cơ sở đoàn trực thuộc; 

- Lưu VT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 
 

 

 

 

 
Nguyễn Trọng Nhân 
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TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày      tháng     năm 2021 

             
 

MẪU VIẾT BÁO CÁO  ĐỀ XUẤT ĐIỂM SÁNG TẠO 

------- 
 

Tổng số mô hình, giải pháp: ……./số lĩnh vực công tác Đoàn 

I. Mô hình/giải pháp số 1: 

1.1. Tên mô hình/giải pháp 

1.2. Thuộc lĩnh vực công tác Đoàn: 

- Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn.  

- Các phong trào hành động cách mạng của thanh niên. 

- Các chương trình đồng hành với thanh niên. 

- Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu 

niên, nhi đồng. 

- Công tác Quốc tế Thanh niên.  

- Công tác xây dựng tổ chức Đoàn. 

- Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.  

- Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng. 

- Công tác kiểm tra, giám sát.  

1.3. Mô tả chi tiết mô hình/giải pháp: 

- Nội dung mô hình/giải pháp (Nêu, mô tả chi tiết về mô hình/giải pháp; 

chú ý các mô hình/giải pháp phải chứng minh được là lần đầu tiên áp dụng tại 

địa phương, đơn vị và thực sự đem lại hiệu quả cao trong công tác đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi) 

- Quy mô, phạm vi ảnh hưởng của mô hình/giải pháp  

- Kết quả của mô hình/giải pháp (Nêu lên được giá trị làm lợi của mô hình 

hoặc nhân rộng được bao nhiêu mô hình khác; các giải pháp đem lại kết quả gì 

cho công tác đoàn của địa phương, đơn vị; bao nhiêu đoàn viên thanh niên, các 

cấp được hưởng lợi từ mô hình/giải pháp...) 

- Hình ảnh mô hình/giải pháp (nếu có) 

1.4. Những khó khăn còn vướng mắc khi thực hiện mô hình/ giải pháp 

và biện pháp khắc phục trong thời gian tới. 

II. Mô hình/ giải pháp số 2: 

……… 

 TM. BAN CHẤP HÀNH 
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