TỈNH ĐOÀN LONG AN
BCH ĐOÀN HUYỆN ĐỨC HUỆ
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đức Huệ, ngày 13 tháng 3 năm 2020

GIAO ƯỚC THI ĐUA
CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
CỤM THI ĐUA SỐ 3 NĂM 2020
-----------------------Stt

Điều kiện chấm điểm

Điểm

* Tiêu chí 1: Công tác tuyên truyền, giáo dục (17 điểm)
100% đoàn viên tại Chi đoàn tham học tập,
quán triệt, tuyên truyền 2 chuyên đề học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
1
3đ
Chí Minh năm 2020 dành cho cán bộ đoàn và
đoàn viên, thanh niên theo hướng dẫn của
Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
2

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3

100% đoàn viên được học tập, quán triệt về
các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị
quyết, kết luận, chương trình của Đoàn.

3đ

4

Tổ chức “Hành trình đến với các địa chỉ đỏ - địa
danh lịch sử cách mạng”.

4đ

5

Đảm bảo ra quân vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ
huyện tại khu vực của đơn vị mình mỗi tháng

4đ

3đ

Yêu cầu
minh chứng
A. PHẦN CHUNG

Nguyên tắc
chấm điểm

- 100% đoàn viên tham gia: 3 điểm.
Danh sách tham gia học tập có xác nhận
- 80% đoàn viên Tham gia: 2 điểm.
của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
- Dưới 80%: 0 điểm.
Hình ảnh minh chứng hoạt động (thể hiện
rõ nội dung hoạt động, thời gian, địa
điểm, hình thức tổ chức, số lượng đoàn
viên thanh niên tham gia).
Văn bản triển khai;
Hình ảnh minh chứng hoạt động (thể hiện
rõ nội dung hoạt động, thời gian, địa
điểm, hình thức tổ chức, số lượng đoàn
viên thanh niên tham gia).
Hình ảnh minh chứng hoạt động (thể hiện
rõ nội dung hoạt động, thời gian, địa
điểm, hình thức tổ chức, số lượng đoàn
viên thanh niên tham gia).
Báo cáo lịch thực hiện trong năm.
Hình ảnh minh chứng cho từng tháng.
1

- Có thực hiện 3 điểm.
- Không thực hiện: 0 điểm.
- Văn bản (triển khai đầy đủ nội dung
theo yêu cầu): 1 điểm.
- Hình ảnh: 2 điểm.
- Không minh chứng đủ: 0 điểm.
- Có thực hiện 3 điểm.
- Không thực hiện: 0 điểm.
Thực hiện tốt: 4 điểm.
Thực hiện trên 5 lần: 3 điểm.

Ghi chú

Điều kiện chấm điểm

Stt

Điểm

Yêu cầu
minh chứng

một lần.

Nguyên tắc
chấm điểm
Thực hiện dưới 5 lần: 0 điểm.

* Tiêu chí 2: Tổ chức phong trào hành động cách mạng của thanh niên (18 điểm)

6

Đồng loạt tổ chức Ngày Chủ nhật xanh vào
các ngày 31/5, 30/8, 15/10. (Chủ động phối
hợp với các đoàn xã, thị trấn để thực hiện)

4đ

7

Tổ chức ít nhất 02 hoạt động chào mừng các
Ngày lễ lớn trong năm.

4đ

8

Triển khai ít nhất 01 mô hình hưởng ứng
phong trào Chống rác thải nhựa tại cơ quan,
đơn vị mình.

3đ

9

Trong năm phải có kết nghĩa hoặc duy trì hoạt
động kết nghĩa

3đ

10

Kết quả thực hiện các công trình, phần việc
thanh niên.

4đ

- Đạt 03 hoạt động, đảm bảo nội dung yêu
- Hình ảnh minh chứng hoạt động (thể
cầu minh chứng: 4 điểm.
hiện rõ nội dung hoạt động, thời gian, địa
- Đạt 02 hoạt động đảm bảo nội dung yêu
điểm, hình thức tổ chức, số lượng đoàn
cầu minh chứng: 2 điểm.
viên thanh niên tham gia).
- Dưới 02 hoạt động: 0 điểm.
- Hình ảnh minh chứng hoạt động (thể
- Đạt 02 hoạt động, đảm bảo nội dung yêu
hiện rõ nội dung hoạt động, thời gian, địa
cầu minh chứng: 4 điểm.
điểm, hình thức tổ chức, số lượng đoàn
- Dưới 02 hoạt động: 0 điểm.
viên thanh niên tham gia).
- Kế hoạch triển khai
- Hình ảnh minh chứng hoạt động (thể
- Có mô hình: 3 điểm
hiện rõ nội dung hoạt động, thời gian, địa
- Không có mô hình: 0 điểm
điểm, hình thức tổ chức, số lượng đoàn
viên thanh niên tham gia).
- Có kế hoạch ký kết nghĩa hoặc duy trì
kết nghĩa với 01 đơn vị trong hoặc ngoài
huyện.
- Tổ chức 01 hoạt động chung có Hình - Có thực hiện 3 điểm.
ảnh minh chứng hoạt động (thể hiện rõ - Không thực hiện: 0 điểm.
nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm,
hình thức tổ chức, số lượng đoàn viên
thanh niên tham gia).
1. Đầu năm, đăng ký thực hiện công
trình, phần việc thanh niên gửi về Huyện
đoàn trước ngày 15/4/2020.
2. Lập Bản Đề nghị Công nhận công trình - Thực hiện tốt: 4 điểm.
thanh niên năm 2019 gửi trước ngày - Không đầy đủ hồ sơ minh chứng: 0
30/9/2020 gồm:
điểm.
- Bản đề nghị công nhận công trình thanh
niên của Đoàn, Chi đoàn; có xác nhận
của cấp ủy.
2

Ghi chú

Stt

Điều kiện chấm điểm

Điểm

* Tiêu chí 3: Các chương trình đồng hành với thanh niên (6đ)
Có mô hình, ý tưởng tham gia Cuộc thi “Ý
tưởng khởi nghiệp sáng tạo ” năm 2020 của
11
3đ
Tỉnh đoàn Long An phát động; tham gia tốt
các buổi tập huấn khi được triệu tập.
12

Tham gia cập nhật sáng kiến, ý tưởng sáng
tạo vào Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt
Nam: http://www2.ytuongsangtao.net/

3đ

Yêu cầu
minh chứng
- Báo cáo kết quả thực hiện công trình,
phần việc thanh niên.
- Hình ảnh minh chứng hoạt động.

Nguyên tắc
chấm điểm

(Căn cứ thống báo số 49-TB/TĐTN ngày
10/1/2020 của Ban Thường vụ Huyện đoàn)
- Có mô hình tham gia cuộc thi: 3 điểm
- Huyện đoàn tự tổng hợp, không cần minh - Không có mô hình tham gia:
chứng
Có văn bản triển khai chỉ đạo thực hiện
Có báo cáo kết quả thực hiện

- Đạt từ 80% - 100%: 3 điểm.
- Đạt từ 60% - dưới 80%: 2 điểm.
- Dưới 60%: 0 điểm.

* Tiêu chí 4: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng Đảng (24đ)
- Sinh hoạt đảm bảo 3 điểm.
- 1 - 2 tháng không sinh hoạt Chi đoàn: 2
Duy trì sinh hoạt Chi đoàn Mỗi tháng 01 lần,
3đ
Có biên bản họp Chi đoàn.
điểm
- trên 2 tháng không sinh hoạt Chi đoàn:
0 điểm.
- Có phiếu đăng ký thực hiện chương
- Phiếu đăng ký chương trình rèn luyện
trình rèn luyện Đoàn viên (của từng đoàn
Chỉ đạo 100% Đoàn viên tham gia thực hiện
đoàn viên: 1 điểm.
viên)
tốt Chương trình Rèn luyện đoàn viên. Phân
- Tổ chức họp xét phân loại đoàn viên,
- Biên bản họp xét Đoàn viên xuất sắc;
13 loại Đoàn viên
tháng và cuối năm. Giới
3đ
giới thiệu ĐVƯT cho đảng xem xét kết
đoàn viên ưu tú.
thiệu Đoàn viên ưu tú sang Đảng, Đăng ký
nạp: 2 điểm.
- Danh sách ĐVƯT mới được giới thiệu
chương trình rèn luyện Đoàn viên
- Không tổ chức họp xét phân loại đoàn
và danh sách đảng viên mới được kết nạp
viên 0 điểm.
có xác nhận cấp ủy.
Thực hiện chính xác, đầy đủ, đảm bảo - Báo cáo đầy đủ, đúng tiến độ: 3 điểm.
Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo định kỳ,
14
3đ
tiến độ; cập nhật biểu mẫu báo cáo số liệu - Thiếu báo cáo, báo cáo cập nhật không
báo cáo chuyên đề theo yêu cầu.
về tổ chức và xây dựng Đoàn.
chính xác, trễ tiến độ: 0 điểm.
Thực hiện việc bàn giao danh sách đoàn
- Có danh sách giới thiệu có xác nhận của
viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân dịp kỷ
- Thực hiện tốt: 3 điểm.
15
3đ
cấp ủy
niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng
- Không tổ chức thực hiện: 0 điểm.
- Báo cáo kết quả thực hiện.
sản Việt Nam.
3

Ghi chú

Stt
16

Điều kiện chấm điểm
Hồ sơ sổ sách

Đóng đoàn phí, và các nguồn quỷ khác đầy đủ
đúng thời gian quy định.
Tham gia tốt các hoạt động cấp huyện tổ chức
18 và triệu tập tham gia cấp cụm, cấp tỉnh, cấp
khu vực ...
* Tiêu chí 5: Các hoạt động cụm thi đua (5 điểm)
17

19

Tổ chức ít nhất 3 hoạt động cấp cụm

TỔNG CỘNG

20

21

Điểm

Yêu cầu
minh chứng

Nguyên tắc
chấm điểm
- Thực hiện tốt: 4 điểm.
- Không cập nhật HSSS: 0 điểm.
- Thực hiện tốt: 4 điểm.
- Không thực hiện: 0 điểm.

4đ

Huyện đoàn kiểm tra trực tiếp

4đ

Huyện đoàn theo dõi

4đ

Huyện đoàn theo dõi

- Thực hiện tốt: 4 điểm.
- Không tổ chức thực hiện: 0 điểm.

5đ

- Hình ảnh minh chứng từng hoạt động
(thể hiện rõ nội dung hoạt động, thời
gian, địa điểm, hình thức tổ chức, số
lượng đoàn viên thanh niên tham gia).
- Báo cáo của cụm trưởng về tình hình
tham gia của các đơn vị.

Cụm trưởng đứng ra tổ chức, các thành
viên trong cụm tham gia: 5 điểm.
Thành viên trong cụm không tham gia 01
hoạt động: 0 điểm

70 đ

B. PHẦN DÀNH RIÊNG CHO ĐOÀN TRƯỜNG (30 điểm)
1. Kế hoạch triển khai cho tất cả Đoàn
Triển khai cuộc thi sáng tạo dành cho thanh
viên thanh niên, học sinh.
Đoàn trường có tổ chức: 1 điểm.
thiếu niên nhi đồng cấp trường và có mô hình
3
2. Danh mục các mô hình dự thi.
Có ít nhất 02 mô hình dự thi cấp huyện: 2
dự thi cấp huyện.
4. Gửi ít nhất 02 mô hình có chất lượng điểm.
tham gia cấp huyện.
- Báo cáo danh sách kết nạp đoàn viên
mới.
- Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới: 02
- Hình ảnh tổ chức lễ kết nạp đoàn viên điểm
- Tổ chức “Lễ kết nạp đoàn” cho 100% đoàn
mới (Thể hiện rõ thời gian, địa điểm, số Cấp thẻ đoàn, sổ đoàn cho đoàn viên mới
viên được kết nạp mới. 100% đoàn viên kết
lượng đoàn viên kết nạp trong từng buổi kết nạp
3
nạp mới được cấp Thẻ đoàn viên, Sổ đoàn
lễ)
- Đạt 100%: 1 điểm.
viên.
- Huyện đoàn đối chiếu với thống kê số - Đạt 0% đến dưới 100%: 0.5 điểm.
lượng thẻ đoàn được đóng dấu nổi tại - Đạt dưới 60%: 0 điểm.
Huyện đoàn và số lượng đoàn viên mới
kết nạp.

4

Ghi chú

Yêu cầu
Nguyên tắc
minh chứng
chấm điểm
- Hình ảnh minh chứng (thể hiện rõ nội
dung hoạt động, thời gian, địa điểm, hình - Có tổ chức: 2đ
thức tổ chức, số lượng đoàn viên thanh - Không tổ chức: 0đ
niên tham gia).

Stt

Điều kiện chấm điểm

Điểm

22

Đoàn trường khối THPT triển khai chiến dịch
tình nguyện Hoa phượng đỏ năm 2020.

2

23

Đoàn trường có ít nhất 01 sản phẩm , công
trình, sáng kiến ... tham gia cuộc thi “Tri thức
trẻ vì giáo dục” năm 2020

2

Cấp huyện tự chấm (hạn chót nộp sản - Có hồ sơ tham gia: 02 điểm
phẩm tham gia trước ngày 25/9/2020)
- Không có hồ sơ tham gia: 0 điểm

2

- Văn bản triển khai; xét danh hiệu học
sinh 3 tốt cấp trường.
- Hồ sơ xét danh hiệu cấp tỉnh (gửi về
Huyện đoàn tổng hợp)

24

25

26
27
28

Triển khai, xét chọn và giới thiệu “Học sinh 3
tốt” trong khối THPT.
Tổ chức ít nhất 01 hoạt động nâng cao năng
lực Tiếng Anh cho cán bộ đoàn, đoàn viên
thanh niên như: liên hoan các CLB Tiếng Anh,
hội thi hát bằng Tiếng Anh ...
Tổ chức hoạt động hỗ trợ thanh niên rèn luyện sức
khỏe. (các hoạt động, hội thi về thể dục, thể
thao, rèn luyện sức khỏe ...)
Tổ chức hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh
thần cho đoàn viên thanh niên và học sinh (các hoạt
động, hội thi về Văn hóa Văn nghệ ...)
Tổ chức hoạt động trang bị kỹ năng thực hành
xã hội cho học sinh (các hoạt động giáo dục kỹ
năng sống).

- Có tổ chức: 2 điểm
- Không tổ chức: 0 điểm

2

2
2

- Hình ảnh minh chứng (thể hiện rõ nội
dung hoạt động, thời gian, địa điểm, hình
thức tổ chức, số lượng đoàn viên thanh
niên tham gia).

29

2

30

Tổ chức được “Ngày đoàn viên” nhân dịp 89
năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh.

3

- Có tổ chức: 02 điểm
- Không tổ chức: 0 điểm
- Có tổ chức: 2 điểm
- Không tổ chức: 0 điểm
- Có tổ chức: 02 điểm
- Không tổ chức: 0 điểm

2

Giới thiệu việc làm cho thanh niên theo KH
số 78-KH/TĐTN-CTTN ngày 09/4/2019 của
BTV Huyện đoàn đoàn

- Có triển khai xét danh hiệu cấp trường:
1 điểm.
- Có hồ sơ xét danh hiệu cấp tỉnh: 1
điểm.

Báo cáo các hoạt động giới thiệu việc làm
cho thanh niên đã triển khai năm 2020; kết
quả thực hiện đối với các hoạt động giới
thiệu việc làm thanh niên (số lượng thanh
niên được giới thiệu việc làm + tên đơn vị
(tổ chức, doanh nghiệp) tiếp nhận.
- Hình ảnh minh chứng (thể hiện rõ nội
dung hoạt động, thời gian, địa điểm, hình
thức tổ chức, số lượng đoàn viên thanh
niên tham gia).
5

- Có tổ chức: 02 điểm
- Không tổ chức: 0 điểm

- Có tổ chức: 03 điểm
- Không tổ chức: 0 điểm

Ghi chú
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Điều kiện chấm điểm

Điểm

31

Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói
không với bạo lực học đường”.

2

32

100% Trường THPT, THCS có học sinh tham
gia và có ít nhất 50% học sinh của trường
3
tham gia cuộc thi Olympic Tiếng Anh do tỉnh
tổ chức
TỔNG CỘNG
100đ

Yêu cầu
Nguyên tắc
minh chứng
chấm điểm
- Hình ảnh minh chứng (thể hiện rõ nội
dung hoạt động, thời gian, địa điểm, hình - Có tổ chức: 02 điểm
thức tổ chức, số lượng đoàn viên thanh - Không tổ chức: 0 điểm
niên tham gia).
- Tham gia đầy đủ và đúng yêu cầu: 3
điểm.
Hình ảnh minh chứng
- Không tham gia đầy đủ hoặc không đạt
tỷ lệ yêu cầu: 0 điểm

Điểm xếp loại:
- Đơn vị dẫn đầu của Khối Cơ quan và Khối Đoàn trường học: Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

1. Đối với chi đoàn khối cơ quan
- Số điểm cuối năm đạt từ 55 điểm trở lên: Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Số điểm cuối năm đạt từ 40 - dưới 55 điểm: Xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ.
- Số điểm cuối năm dưới 40 điểm: Xếp loại không hoàn thanh nhiệm vụ.
2. Đối với Đoàn Trường
- Số điểm cuối năm đạt từ 85 điểm trở lên: Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Số điểm cuối năm đạt từ 70-85 điểm: Xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ.
- Số điểm cuối năm đạt dưới 70 điểm: Xếp loại không hoàn thanh nhiệm vụ.
*Lưu ý: Các đơn vị đến ngày 1/10/2020 chưa đóng đủ đoàn phí sẽ không xếp loại.
Nơi nhận:
- Đoàn, Chi đoàn cụm III;
- Lưu (VP-TH).
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