
 

 

 

KẾ HOẠCH 
Kiểm tra đánh giá chất lƣợng 

công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 

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

 

 Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Ban 

Chấp hành Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2021. 

Thực hiện chỉ tiêu giao ước thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi năm 2021 của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp 

tỉnh. Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp xây dựng kế 

hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác Đoàn và  phong trào thanh thiếu 

nhi năm 2021 đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, 

nghị quyết của Đoàn; sự chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn khối 

các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, qua đó nắm bắt thực trạng công tác chỉ đạo và 

thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 của đơn vị. 

- Kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên; 

nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kịp thời có sự chỉ đạo, định hướng thực 

hiện trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo 

và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi của Đoàn khối.  

2. Yêu cầu 

- Công tác kiểm tra cần bám sát bộ tiêu chí giao ước thi đua đã ban hành 

ngay từ đầu năm, chú trọng mục tiêu, nhiệm vụ chương trình công tác năm 

2021. Nội dung kiểm tra phải xác định rõ những mặt trọng tâm vừa có tính toàn 

diện vừa có tính cụ thể và cần có sự cân nhắc các nội dung chỉ đạo sao cho phù 

hợp với tình hình thực tế hiện nay, nhất là tình hình dịch Covid-19. 

- Cần gắn kiểm tra với việc hỗ trợ giúp đỡ những cơ sở Đoàn khó khăn, 

yếu kém. Trong quá tình kiểm tra, đánh giá phải đảm bảo công khai, dân chủ, 

khách quan, thận trọng và chặt chẽ. 

II. NỘI DUNG  

- Kiểm tra toàn diện các mặt công tác Đoàn trong năm 2021, cụ thể:  Tình 

hình hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; Kết quả triển khai 

thực hiện các chỉ tiêu giao ước thi đua năm 2021 của Ban Chấp hành Đoàn Khối 
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các cơ quan và doanh nghiệp giao ngay từ đầu năm; Công tác tổ chức của Đoàn; 

Công tác triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên. Kết quả thực hiện các 

công trình, phần việc thanh niên năm 2021 (mốc thời gian tính từ 01/10/2020 

đến 30/9/2021). 

- Công tác quản lý đoàn viên, hồ sơ sổ sách của Đoàn, thẻ đoàn viên (Ban 

Thường vụ Đoàn khối sẽ chọn một số đơn vị kiểm tra riêng, có thông sau sau). 

III. HÌNH THỨC, PHƢƠNG PHÁP KIỂM TRA 

1. Hình thức: Các cơ sở Đoàn trực thuộc (trừ các Đoàn trường THPT, 

Trung tâm GDTX-HNDN TP. Trà Vinh) thực hiện cập nhật minh chứng Bộ tiêu 

chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 qua phần 

mềm minh chứng Bộ Tiêu chí trƣớc ngày 30/9/2021 để thành viên hội đồng 

đánh giá bộ tiêu chí thi đua Đoàn khối thẩm định, đánh giá. 

2. Phƣơng pháp: 

Bƣớc 1: Căn cứ kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác Đoàn và  

phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Các cơ sở Đoàn tiến hành cập nhật toàn 

bộ các nội dung theo giao ước thi đua lên phần mềm minh chứng qua địa chỉ: 

https://giaouocthidua.doankhoitravinh.vn/ theo đúng thời gian quy định. Hệ 

thống sẽ tự khóa sau ngày 30/9/2021. 

Bƣớc 2: Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 05/10/2021, từng thành viên trong 

Hội đồng sẽ tiến hành thẩm định, đánh giá sơ bộ và ghi nhận các nội dung của 

các đơn vị minh chứng trên phần mềm. Thành viên hội đồng sẽ đề nghị bổ sung, 

hoàn chỉnh một số nội dung chưa đạt. 

Bƣớc 3: Từ ngày 06/10/2021 đến ngày 10/10/2021, các đơn vị bổ sung 

các nội dung theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá bộ tiêu chí. Sau đó, thành viên 

hội đồng tiến hành đánh giá, thẩm định lần 2. 

Bƣớc 4: Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021, Thành viên hội đồng 

họp, báo cáo kết quả đánh giá chấm điểm sau đó trình kết quả kiểm tra cho Ban 

Thường vụ Đoàn khối xem xét, cho ý kiến.  

Bƣớc 5: Từ ngày 16/10/2021 đến ngày 20/10/2021, Họp và công bố từng 

nội dung của các đơn vị (hình thức có thể trực tuyến hoặc tổ chức hội nghị tùy 

theo tình hình thực tế). Về thành phần tham dự buổi công bố kết quả gồm: 

+ Chi đoàn cơ sở: Bí thư, Phó Bí thư và đồng chí phụ trách chung. 

+ Đoàn cơ sở (Đoàn ủy và Đoàn trường Cao Đẳng nghề và Đoàn trường 

Cao đẳng Y tế): Bí thư, Phó bí thư Đoàn cơ sở và các Bí thư chi đoàn trực thuộc 

Đoàn cơ sở. Giao Đoàn cơ sở mời đại diện cấp ủy phụ trách chỉ đạo đoàn thanh 

niên tham dự (chỉ dự để nghe kết luận của Trưởng đoàn kiểm tra). 

Bƣớc 6: Từ ngày 21/10/2021 đến 26/10/2021, Ban Thường vụ Đoàn khối 

ban hành quyết định đánh giá, phân loại chất lượng về kết quả thực hiện công 

tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 của các cơ sở Đoàn trực thuộc. 

IV. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG BỘ TIÊU CHÍ (Theo Quyết định số            

170 QĐ/ĐTN, ngày 03/8/2021 của Ban Thường vụ Đoàn Khối CCQ & DN tỉnh) 

https://giaouocthidua.doankhoitravinh.vn/
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp  

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra triển khai đến các cơ sở Đoàn trực thuộc. 

- Họp thành viên hội đồng đánh giá bộ tiêu chí thống nhất nội dung, hình 

thức kiểm tra và những nội dung khác có liên quan. 

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

- Chuẩn bị đầy đủ các nội dung đăng tải lên phần mềm bộ tiêu chí. 

- Đoàn cơ sở và 02 Đoàn trường Cao đẳng tiến hành kiểm tra, đánh giá 

chất lượng các chi đoàn trực thuộc, tùy theo tình hình thực tế các đơn vị tổ chức 

sau cho đảm bảo, an toàn và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 theo sự chỉ đạo của tỉnh, dứt điểm trƣớc ngày 15/9/2021. 

 - Các cơ sở Đoàn tiến hành phân loại đoàn viên, đánh giá xếp loại chất 

lượng Đoàn viên trong đơn vị; đối chiếu với Văn phòng Đoàn Khối các nội dung 

như: đăng nộp đoàn phí và công trình thanh niên hoàn thành trước 24/9/2021 

(Không giải quyết trường hợp khi vừa kiểm tra vừa đăng nộp). 

- Đối với các đơn vị chưa triển khai thực hiện công trình thanh niên năm 

2021, phải hoàn thành trước ngày 26/9/2021 (kế hoạch, báo cáo, hình ảnh theo 

quy định). 

- Báo cáo tổng kết chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu 

nhi năm 2021, các đơn vị hoàn thành và gửi lên phần mềm bộ tiêu chí trƣớc 

ngày 30/9/2021. 

Lưu ý: Tất cả các nội dung đề nghị các đơn vị thực hiện và đăng tải tất 

cả vào phần mềm Bộ tiêu chí, không gửi bất cứ nội dung nào qua Email, 

Ioffice Đoàn khối. Văn bản minh chứng phải Scane hoặc chụp thành hình 

ảnh nhưng đảm bảo chất lượng. Hội đồng Bộ tiêu chí sẽ không chấp nhận 

bất cứ lý do nào nếu các đơn vị minh chứng trễ hơn thời gian quy định. Trong 

quá trình triển khai thực hiện có vấn đề khó khăn đề nghị liên hệ trực tiếp 

Thường trực Đoàn Khối để  xử lý kịp thời. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra đánh giá chất lượng công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Đề nghị Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn 

trực thuộc nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Nguyễn Văn Tám, TUV, Bí thư ĐU.Khối các  

CQ&DN (để b/c); 

- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT TT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- TT Đảng ủy KCCQ&DN (để b/c); 

- TT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Các chi, Đảng bộ trực thuộc ĐUK; 

- Các đ/c BTV, UVUBKT ĐK các CQ&DN; 

- Thành viên Hội đồng đánh giá BTC; 
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (th/h); 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ  

BÍ THƯ 
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