
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận kết quả, đánh giá phân loại thi đua các cơ sở Đoàn 

trực thuộc Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp năm 2021 

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

 
BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN  

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH  

 

Căn cứ Quyết định số 162-QĐ/ĐTN, ngày 08/3/2021 của Ban Thường vụ 

Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh “Về việc ban hành tiêu chí thi đua 

năm 2021”; 

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

các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2021; 

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 04/11/2021 của Hội đồng đánh giá Bộ Tiêu 

chí và kết quả đánh giá chất lượng hoạt động thực tế công tác Đoàn và phong 

trào thanh thiếu nhi Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2021.  

Xét đề nghị của Văn phòng Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

Trà Vinh. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1: Công nhận kết quả kiểm tra và xếp loại thi đua các cơ sở Đoàn trực 

thuộc Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2021 (đính kèm theo danh 

sách kết quả, đánh giá, xếp loại thi đua các cơ sở Đoàn trực thuộc năm 2021). 

Điều 2: Văn phòng Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các cơ 

sở Đoàn trực thuộc căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 2;   

- Lưu VP. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 
 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 
*** 

Số: 180 -QĐ/ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Trà Vinh, ngày 09 tháng 11 năm 2021 
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DANH SÁCH  
Kết quả, đánh giá, xếp loại thi đua các cơ sở Đoàn trực thuộc năm 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 180 QĐ/ĐTN, ngày 09/11/2021  

của Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) 

 

TT Đơn vị 

Điểm 

đơn 

vị tự 

chấm 

Điểm 

Đoàn 

kiểm 

tra 

chấm 

Điểm 

cộng/điểm 

thưởng 

(10 điểm) 

Điểm sáng tạo 

(10 điểm) 

Tổng 

điểm 

đạt 

Xếp loại 

thi đua 

1 Đoàn trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 

học 2020-2021. 

2 Đoàn trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 

học 2020-2021. 

3 Đoàn Trường Trung tâm GDTX-HNDN TP. Trà Vinh 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 

2020-2021. 

4 
Đoàn trường CĐ Nghề 

Trà Vinh 
109 93 

+6 điểm (+2 

điểm chỉ đạo 

điểm tổ chức 

hoạt động; 

+2 điểm vượt 

phần việc 

thanh niên; 

+2 điểm (Đạt 

02 giải Nhì 

hội thao 26.3) 

 
93 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

 

5 
Đoàn trường CĐ Y tế 

Trà Vinh 
102 104 

+3 điểm (+01 

điểm Đạt Giải 

Nhì môn Cầu 

lông và Vượt 

01 CTTN + 2 

điểm. 

+10 điểm (Mô 

hình sản xuất 

nước rửa tay 

sát khuẩn 

nhanh) 

104 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ  

 

TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN    KHỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 
*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Trà Vinh, ngày 10 tháng 11 năm 2021 
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TT Đơn vị 

Điểm 

đơn 

vị tự 

chấm 

Điểm 

Đoàn 

kiểm 

tra 

chấm 

Điểm 

cộng/điểm 

thưởng 

(10 điểm) 

Điểm sáng tạo 

(10 điểm) 

Tổng 

điểm 

đạt 

Xếp loại 

thi đua 

6 

Đoàn cơ sở Sở Nông 

nghiệp và PTNT Trà 

Vinh 
131 116 

+ 4 điểm (: 

+2 điểm Đạt 

Giải nhất 

cuộc thi Tin 

học trẻ 2020; 

+2 điểm vượt 

01 CTTN) 

+20 điểm 
(+10 điểm giải 

pháp Hoạt 

động đoàn gắn 

với công tác 

an sinh xã hội 

trong dịch 

Covid-19; +10 

điểm mô hình 

"Xây dựng 

tuyến đường 

hoa thanh niên 

giữa Đoàn ủy 

Sở NN và 

Đoàn Phường 

1") 

116 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

7 
Đoàn cơ sở Sở Y tế 

Trà Vinh 
110 82 

+ 2 điểm 
(Ủng hộ 

chương trình 

tặng sữa cho 

các em thiếu 

nhi tại khu 

vực bị cách ly 

do Covid-19) 

 82 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

8 

Đoàn cơ sở Sở Tài 

nguyên & Môi trường 

Trà Vinh 
127 108 

+ 9 điểm (+2 

điểm giải nhì 

Tin học trẻ; 

+2 điểm giải 

ba Ý tưởng 

sáng tạo 

xanh; + 4 

điểm hỗ trợ 

nguồn lực cho 

Đoàn khối 

trong chiến 

dịch Kỳ nghỉ 

hồng; +1 

điểm chỉ đạo 

điểm tổ chức 

hoạt động) 

+ 10 điểm 

(Mô hình 

“Văn phòng 

xanh") 

108 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 
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TT Đơn vị 

Điểm 

đơn 

vị tự 

chấm 

Điểm 

Đoàn 

kiểm 

tra 

chấm 

Điểm 

cộng/điểm 

thưởng 

(10 điểm) 

Điểm sáng tạo 

(10 điểm) 

Tổng 

điểm 

đạt 

Xếp loại 

thi đua 

9 

Đoàn cơ sở Sở Văn 

hóa, Thể thao & Du 

lịch Trà Vinh 
106 112 

+ 8 điểm 

(+ 4 điểm 

Giải nhất Cầu 

Lông Đôi 

Nam; Giải 

nhất Cầu 

Lông Đôi 

Nam Nữ; giải 

Nhất Bóng 

chuyền hơi và 

Giải ba Bóng 

đá 15.10; + 2 

điểm Xây mới 

01 căn nhà 

nhân ái; + 2 

điểm chỉ đạo 

điểm tổ chức 

hoạt động) 

+ 10 điểm 
(Mô hình “Tủ 

sách thanh 

niên” dành 

cho người dân 

tộc)  

112 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

10 
Đoàn cơ cở Sở Giao 

thông Vận tải Trà Vinh 
98 91 

+ 2 điểm  

(+ 1 điểm 

giải nhì Cầu 

Lông; +1 

điểm giải nhì 

bóng đá 

15.10.2020) 

  91 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

11 
Đoàn cơ sở Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Trà Vinh 
126 107 

+ 8 điểm (+ 2 

điểm (Đạt 

giải I và III 

Cầu Lông); + 

2 điểm vượt 1 

CTTN; +4 

điểm cho hỗ 

trợ nguồn lực 

cho Đoàn 

khối gồm: 

nước uống, 

khẩu trang, 

nhu yếu 

phẩm...) 

 + 10 điểm 

(Mô hình đã 

thực hiện và 

được nhân 

rộng lên mô 

hình khám 

bệnh cho mẹ 

VNAH) 

107 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 
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TT Đơn vị 

Điểm 

đơn 

vị tự 

chấm 

Điểm 

Đoàn 

kiểm 

tra 

chấm 

Điểm 

cộng/điểm 

thưởng 

(10 điểm) 

Điểm sáng tạo 

(10 điểm) 

Tổng 

điểm 

đạt 

Xếp loại 

thi đua 

12 
Đoàn cơ sở Công ty 

Điện lực tỉnh Trà Vinh 
115 108 

+ 5 điểm (+4 

điểm hỗ trợ 

Đoàn khối 10 

triệu đồng 

thực hiện 

chương trình 

"Hộp sữa yêu 

thương - 

Chung tay 

chia sẽ"); + 

1điểm (Giải 

nhất môn 

bóng đá mini 

năm 2020) 

 +10 điểm 

(Mô hình “tiếp 

bước đến 

trường”) 

108 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

13 
Đoàn cơ sở Công ty 

Cổ phần Trà Bắc 
100 89 

+ 4 điểm (hỗ 

trợ nguồn lực 

trong chiến 

dịch Kỳ nghĩ 

Hồng) 

  89 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

14 

Chi đoàn cơ sở Sở Lao 

động - TBXH Trà 

Vinh 
127 97 

+5 điểm (+ 4 

điểm xây mới 

02 căn nhà 

tình nghĩa; + 

01 điểm chỉ 

đạo điểm tổ 

chức hoạt 

động ) 

 

 + 10 điểm 

(Mô hình hỗ 

trợ thanh, 

thiếu niên yếu 

thế) 

97 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

 

15 

Chi đoàn Công ty Cổ 

phần Cấp thoát nước 

Trà Vinh 
102 96 

 + 6 điểm  
(+ 2 điểm hỗ 

trợ nguồn lực 

cho Đoàn 

khối trong 

thực hiện các 

hoạt động an 

sinh xã hội; + 

2 điểmvượt 1 

công trình 

thanh niên; 

+ 2 điểm vượt 

2 phần việc) 

  96 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 
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TT Đơn vị 

Điểm 

đơn 

vị tự 

chấm 

Điểm 

Đoàn 

kiểm 

tra 

chấm 

Điểm 

cộng/điểm 

thưởng 

(10 điểm) 

Điểm sáng tạo 

(10 điểm) 

Tổng 

điểm 

đạt 

Xếp loại 

thi đua 

16 
Chi đoàn Văn phòng 

UBND tỉnh Trà Vinh 
107 97   

 +10 điểm 

(Mô hình 

"đồng hành 

với thanh niên 

trên con 

đường lập 

thân, lập 

nghiệp") 

97 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

17 
Chi đoàn Sở Thông tin 

& Truyền thông 
110 110 

+ 4 điểm (+2 

điểm xây mới 

01 nhà nhân 

ái; + 2 điểm 

Vượt 01 

CTTN) 

 + 10 điểm 

(Mô hình "Xây 

dựng nền tảng 

công nghệ hỗ 

trợ các Sở - 

Ban – Ngành, 

Tổ chức Đảng, 

Đoàn thể 

trong hội họp 

và làm việc 

trực tuyến 

trong thời gian 

giãn cách xã 

hội") 

110 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

18 

Chi đoàn Ngân hàng 

TMCP Công thương 

Trà Vinh 
94 94 

+ 8 điểm ( +4 

điểm hỗ trợ 

nguồn lực an 

sinh xã hội 

cho đoàn 

khối; +4 điểm 

khu vui chơi 

cho thiếu nhi) 

  94 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

19 

Chi đoàn Ngân hàng 

TMCP Đầu tư & PT 

Trà Vinh 
98 95 

+ 6 điểm (+ 2 

điểm vượt 1 

công trình 

thanh niên; + 

4 điểm hỗ trợ 

nguồn lực 

chiến dịch kỳ 

nghĩ hồng) 

  95 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 
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TT Đơn vị 

Điểm 

đơn 

vị tự 

chấm 

Điểm 

Đoàn 

kiểm 

tra 

chấm 

Điểm 

cộng/điểm 

thưởng 

(10 điểm) 

Điểm sáng tạo 

(10 điểm) 

Tổng 

điểm 

đạt 

Xếp loại 

thi đua 

20 

Chi đoàn Ngân hàng 

Nông nghiệp & PTNT 

Trà Vinh 
106 96 

+ 6 điểm (+ 2 

điểm ủng hộ 

chương trình 

tặng sữa cho 

các em thiếu 

nhi tại khu 

vực bị cách ly 

do Covid-19; 

+ 4 điểm vượt 

3 công trình 

trở lên) 

  96 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

21 

Chi đoàn Ngân hàng 

Hợp tác xã Việt Nam 

chi nhánh Trà Vinh 
88 87 

+ 2 điểm 
(Ủng hộ 

chương trình 

tặng sữa cho 

các em thiếu 

nhi tại khu 

vực bị cách ly 

do Covid-19) 

  87 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

(hạ 1 bậc 

thi đua lý 

do có 4 

điểm 0) 

22 

Chi đoàn Ngân hàng 

TMCP Ngoại thương 

Trà Vinh 
94 93 

 + 4 điểm (do 

ủng hộ quà, 

thực phẩm 

thiết yếu cho 

bà con trong 

khu cách ly, 

phong tỏa) 

  93 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

 

23 
Chi đoàn Kho bạc Nhà 

nước tỉnh Trà Vinh 
116 106 

+ 4 điểm 

 (Hỗ trợ 

nguồn lực cho 

Đoàn khối) 

 + 10 điểm 

(Mô hinh 

“Nghĩa tình 

kho bạc” 

106 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

24 
Chi đoàn cơ quan Tỉnh 

đoàn Trà Vinh 
126 126 

 + 6 điểm      

(+ 4 điểm 

Xây mới 02 

căn nhà; + 2 

điểm vượt 

công trình 

thanh niên) 

 +20 điểm (+ 

10 điểm Mô 

hình “Triển 

lãm online”; 

+10 điểm giải 

pháp “Nâng 

cao chất lượng 

tuyên truyền) 

126 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 



8 

 

TT Đơn vị 

Điểm 

đơn 

vị tự 

chấm 

Điểm 

Đoàn 

kiểm 

tra 

chấm 

Điểm 

cộng/điểm 

thưởng 

(10 điểm) 

Điểm sáng tạo 

(10 điểm) 

Tổng 

điểm 

đạt 

Xếp loại 

thi đua 

25 

Chi đoàn Đài phát 

thanh & truyền hình 

Trà Vinh 
101 90 

+ 1 điểm 
(Đạt giải III 

môn bóng 

chuyền hơi 

nữ) 

 
90 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

26 
Chi đoàn Sở KH & CN 

Trà Vinh 
92 86 

 
  86 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

27 

 

 

 

Chi đoàn Sở KH & ĐT 

Trà Vinh 

114 94   

 + 10 điểm 

(Mô hình 

“Đoàn kết tốt 

- Tham mưu 

giỏi) 

94 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

28 
Chi đoàn Sở tư pháp 

Trà Vinh 
107 96 

+1 điểm 
(Giải III đôi 

nữ môn cầu 

Lông) 

 

 +10 điểm       

(Mô hình 

tuyên truyền 

phổ biến giáo 

dục pháp luật 

bằng hình thức 

“Phiên tòa 

giả định”) 

96 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

29 
Chi đoàn Viện KSND 

tỉnh Trà Vinh 
101 102 

+3 điểm (+1 

điểm giải III 

môn Cầu 

lông; + 2 

điểm giải nhì 

hội thi ASSĐ 

Tỉnh đoàn) 

  102 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

30 
Chi đoàn Tòa án tỉnh 

Trà Vinh 
106 97 

+ 5 điểm ( +1 

điểm Giải 3 

Cầu lông; + 4 

điểm vượt 

phần việc 

thanh niên) 

  97 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 
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TT Đơn vị 

Điểm 

đơn 

vị tự 

chấm 

Điểm 

Đoàn 

kiểm 

tra 

chấm 

Điểm 

cộng/điểm 

thưởng 

(10 điểm) 

Điểm sáng tạo 

(10 điểm) 

Tổng 

điểm 

đạt 

Xếp loại 

thi đua 

31 
Chi đoàn Bảo hiểm xã 

hội tỉnh Trà Vinh 
129 110 

 + 7 điểm (+2 

điểm vượt 1 

công trình; 

+4 điểm hỗ 

trợ nguồn lực 

cho đoàn 

khối; +1 điểm 

chỉ đạo tổ 

chức hoạt 

động) 

 +10 điểm       

(Mô hình 

“Hoạt động 

đoàn cần gắn 

với an sinh xã 

hội trong đại 

dịch Covid-

19”) 

110 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

32 

Chi đoàn Cty CP Phát 

triển Điện Nông thôn 

Trà Vinh 
87 84     84 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

33 

Chi đoàn công ty 

TNHH MTV Xổ số 

Kiến thiết TV  
110 108 

+10 điểm  
(+ 2 điểm xây 

mới 01 căn 

nhà nhân ái; 

+ 4 điểm hỗ 

trợ nhiều hoạt 

động an sinh 

xã hội cho 

đoàn; + 4 

điểm hoàn 

thành 02 

CTTN) 

  108 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

34 
Chi đoàn Công ty xăng 

dầu TV 
97 98 

+ 8 điểm  

(Ủng hộ các 

nhiều nguồn 

lực cho đoàn 

khối như: 

Chương trình 

“Xuân tình 

nguyện” năm 

2021, Kỳ nghĩ 

hồng, sữa, 

tập..) 

  98 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 
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TT Đơn vị 

Điểm 

đơn 

vị tự 

chấm 

Điểm 

Đoàn 

kiểm 

tra 

chấm 

Điểm 

cộng/điểm 

thưởng 

(10 điểm) 

Điểm sáng tạo 

(10 điểm) 

Tổng 

điểm 

đạt 

Xếp loại 

thi đua 

35 
Chi đoàn Sở Xây dựng 

Trà Vinh 
107 89 

+ 2 điểm  

(Ủng hộ sữa 

cho các em 

thiếu nhi khu 

cách ly) 

  89 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

36 

Chi đoàn Ban Quản lý 

Dự án ĐT các CT dân 

dụng và công nghiệp 

Trà Vinh 

117 85 

+6 điểm (+ 2 

điểm hỗ trợ 

nguồn lực cho 

đoàn khối;  

+ 4 điểm 

thêm hỗ trợ 1 

tấn gạo cho 

người dân) 

  85 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

37 
Chi đoàn Ban Quản lý 

Khu kinh tế Trà Vinh 
104 85 

+ 2 điểm (Hỗ 

trợ nguồn lực 

cho Đoàn 

khối) 

  85 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

38 
Chi đoàn Viễn thông 

Trà Vinh 
128 113 

+ 8 điểm (+2 

điểm (giải III 

tin học trẻ);  

+ 2 điểm vượt 

1 CTTN; + 4 

điểm hỗ trợ 

nguồn lực cho 

Đoàn khối) 

 +10 điểm 

(Giải pháp 

“Nâng cao 

chất lượng 

sinh hoạt Chi 

đoàn bằng ứng 

dựng CNTT”  

113 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

39 
Chi đoàn Bưu điện tỉnh 

Trà Vinh 
105 95 

  

 

 + 10 điểm 

(Mô hình hỗ 

trợ tiêu thụ 

nông sản cho 

bà con nông 

dân mùa dịch” 

95  

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

(hạ 1 bậc 

thi đua lý 

do có 6 

điểm 0) 

40 
Chi đoàn Cty Cổ phần 

Thủy Sản Cửu Long 
99 68     68 

Hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

41 
Chi đoàn Phòng Khám 

Đa khoa Thiên Ân 
Không đánh giá xếp loại 
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TT Đơn vị 

Điểm 

đơn 

vị tự 

chấm 

Điểm 

Đoàn 

kiểm 

tra 

chấm 

Điểm 

cộng/điểm 

thưởng 

(10 điểm) 

Điểm sáng tạo 

(10 điểm) 

Tổng 

điểm 

đạt 

Xếp loại 

thi đua 

42 
Chi đoàn Công ty Cổ 

phần Dược phẩm TV-

Phram 
Không đánh giá xếp loại 

 

Kết quả:  Tổng số xét phân loại 42/42 cơ sở Đoàn, trong đó: 

+ 34 đơn vị xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” (đạt 80,9%). 

+ 05 đơn vị xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” (đạt 11,9%). 

+ 01 đơn vị xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” (đạt 2,38%). 

+ 02  đơn vị “Không đánh giá xếp loại” (Đạt 4,76%). 


