TỈNH ĐOÀN LONG AN
BCH ĐOÀN HUYỆN ĐỨC HUỆ
***
Số: 05- GĐTĐ/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đức Huệ, ngày 18 tháng 3 năm 2021

GIAO ƯỚC THI ĐUA
Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Cụm thi đua số III năm 2021
STT
Điều kiện chấm điểm
Tiêu chí 1: Công tác tuyên truyền, giáo dục
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100% cán bộ đoàn, đoàn vi n và 80
thanh ni n được học tập, quán triệt,
tuyên truyền về các nghị quyết, chủ
trương của Đảng; nghị quyết, kết luận,
chương trình của Đoàn.

100% Cán bộ đoàn và tr n 60 đoàn vi n
tham gia cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền
thống vẻ vang của Đoàn và tìm hiểu Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ

Điểm
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Yêu cầu minh chứng
Văn bản triển khai, báo cáo kết quả
cụ thể:
- Nêu tóm tắt kết quả.
- Nêu rõ (số, ngày, tháng, năm, trích
yếu) các văn bản đã ban hành
- Số lượng cán bộ đoàn được học
tập/tổng số cán bộ đoàn
- Số lượng đoàn vi n được học tập/tổng
số đoàn vi n.
- Số lượng thanh niên được tuyên
truyền/tổng số thanh niên
Đường link bài viết hoặc hình ảnh
minh chứng hoạt động (thể hiện rõ
nội dung hoạt động, thời gian, địa
điểm, hình thức tổ chức, số lượng
đoàn vi n thanh ni n tham gia).
Văn bản triển khai, báo cáo kết quả
cụ thể:
- Nêu tóm tắt kết quả.
- Số lượng cán bộ đoàn tham gia/tổng

Nguyên tác chấm điểm

- Đạt tỉ lệ %: 3 điểm.
- Không đạt điều kiện: 0
điểm.
BTV Huyện đoàn kiểm tra
xác suất và chủ động chấm
điểm

- Đạt tỉ lệ %: 3 điểm.
- Không đạt điều kiện: 0
điểm.

XI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
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100 cán bộ Đoàn, đoàn vi n được học tập,
quán triệt về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các
cấp.

100 Đoàn xã, thị trấn tham gia Cuộc thi tìm
hiểu nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu
Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII, nhiệm
kỳ 2020 – 2025.
100% Chi đoàn, Đoàn duy trì thực hiện
công trình thanh niên nhận lãnh chăm sóc,
dọn vệ sinh nghĩa trang Liệt sĩ.
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3

3
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Cụm thi đua của Huyện đoàn tổ chức
ít nhất 03 hoạt động (trong đó có 01 hoạt
động Hành trình đến với các địa chỉ đỏ với
chủ đề “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” (nhân
dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931– 26/3/2021)
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số cán bộ đoàn (kèm theo danh sách)
- Số lượng đoàn vi n tham gia/tổng số
đoàn vi n (kèm theo danh sách).
- Đường link bài viết hoặc hình ảnh
minh chứng hoạt động (thể hiện rõ
nội dung hoạt động, thời gian, địa
điểm, hình thức tổ chức, số lượng
đoàn vi n thanh ni n tham gia).
- Huyện đoàn theo dõi
- Thực hiện tốt: 3 điểm
- Không thực hiện: 0
điểm
- Văn bản triển khai;
- Đường link bài viết hoặc hình ảnh
minh chứng hoạt động (thể hiện rõ nội
dung hoạt động, thời gian, địa điểm,
hình thức tổ chức, số lượng đoàn vi n
thanh niên tham gia).
Báo cáo công trình thanh niên nhận
lãnh xác nhận của Đảng ủy xã
- Văn bản triển khai;
- Báo cáo kết quả thực hiện.
- Đường link bài viết hoặc hình ảnh
minh chứng hoạt động (thể hiện rõ
nội dung hoạt động, thời gian, địa
điểm, hình thức tổ chức, số lượng
2

- Thực hiện tốt: 3 điểm
-Không thực hiện 0 điểm

- Có tổ chức: 06 điểm
- Không tổ chức: 0 điểm

đoàn vi n thanh ni n tham gia)
Tiêu chí 2: Tổ chức phong trào hành động cách mạng của thanh niên
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100 Đoàn, Chi đoàn cụm thi đua số 3 tổ
chức ít nhất 02 hoạt động kỷ niệm 90 năm
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(26/3/1931 – 26/3/2021), 65 Ngày truyền
thống Hội Liên hiện Thanh niên Việt Nam
(15/10/1956 – 15/10/2021).
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100 Đoàn, Chi đoàn cụm thi đua số 3 có
ít nhất 01 công trình thanh niên thiết thực
góp phần xây dựng đô thị văn minh hoặc
xây dựng Nông Thôn Mới
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Thực hiện “Vận động mỗi đoàn vi n, thanh
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- Kế hoạch, văn bản triển khai.
- Báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức của
từng đợt
- Hình ảnh hoạt động (hình ảnh phải rõ
nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức)
- Đường link bài viết (Đường link bài
viết phải có nội dung mô tả kết quả tổ
chức hoạt động cùng hình ảnh có nội
dung li n quan đến hoạt động).
Gửi bản đăng ký công trình thanh
niên, danh mục công trình thanh niên
- Có Kế hoạch, văn bản triển khai.
- Báo cáo kết quả triển khai công trình
thanh niên.
- Hình ảnh Công trình (hình ảnh phải
rõ nội dung, thời gian, địa điểm tổ
chức)
- Đường link bài viết (Đường link
bài viết phải có nội dung mô tả kết
quả tổ chức hoạt động cùng hình ảnh
có nội dung liên quan đến hoạt
động)
- Danh sách các ý kiến đã được huyện
3

- Có tổ chức thực hiện và
đảm bảo y u cầu minh
chứng: 04 điểm
- Có tổ chức hoạt động
nhưng thiếu 01 y u cầu
minh chứng trừ 2 điểm
- Thiếu từ 02 y u cầu
minh chứng trở l n: 0 điểm

- Có tổ chức thực hiện và
đảm bảo y u cầu minh
chứng: 04 điểm
- Có thực hiện công trình
nhưng thiếu 01 y u cầu
minh chứng trừ 2 điểm
- Thiếu từ 02 y u cầu minh
chứng trở l n: 0 điểm

- Đạt từ 80% - 100% chỉ

ni n đề xuất ít nhất 01 ý tưởng, sáng kiến”.

đoàn ph duyệt nội dung mới đủ điều tiêu: 03 điểm.
kiện tính điểm (các ý tưởng đã đăng tải - Từ 60 đến dưới 80%
l n web mà chưa được kiểm duyệt, sẽ chỉ tiêu: 1.5 điểm.
không được tính vào kết quả số lượng - Dưới 60 : 0 điểm.
ý tưởng của đơn vị).
- Kế hoạch phối hợp
- Báo cáo kết quả hoạt động kết nghĩa,
phối hợp có tên, số, ký hiệu, trích yếu - Có tổ chức thực hiện và
văn bản phối hợp, các nội dung phối đảm bảo y u cầu minh
chứng: 04 điểm
hợp.
Đoàn Khối cơ quan có hoạt động kết nghĩa,
- Hình ảnh hoạt động ký kết, phối hợp - Có tổ chức hoạt động
10 phối hợp công tác với Đoàn tr n địa bàn
4
(hình ảnh phải rõ nội dung, thời gian, nhưng thiếu 01 y u cầu
dân cư, trong trường học
minh chứng trừ 2 điểm
địa điểm tổ chức)
- Đường link bài viết (Đường link bài - Thiếu từ 02 y u cầu
viết phải có nội dung mô tả kết quả tổ minh chứng trở l n: 0 điểm
chức hoạt động cùng hình ảnh có nội
dung li n quan đến hoạt động).
- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện
- Danh sách hộ thanh ni n thoát nghèo
có xác nhận cơ quan có thẩm quyền.
- Đạt 100%: 3 điểm.
100 Đoàn, chi đoàn Cụm thi đua số
- Hình ảnh hoạt động (hình ảnh phải rõ
- Đạt 60
đến dưới
nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức)
11 III Hỗ trợ ít nhất 10 thanh niên và em
3
100%: 1.5 điểm.
học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
- Đường link bài viết (Đường link bài
- Đạt dưới 60 : 0 điểm
viết phải có nội dung mô tả kết quả tổ
chức hoạt động cùng hình ảnh có nội
dung li n quan đến hoạt động).
Tiêu chí 3: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Đoàn tham gia xây
4

dựng Đảng
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100% đoàn viên tham gia thực hiện tốt
Chương trình Rèn luyện đoàn vi n.

Hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ đảng viên mới
được kết nạp từ đoàn vi n ưu tú chiếm
tỷ lệ ít nhất 70 tr n toàn đảng bộ.

100% Đoàn, chi đoàn Cụm thi đua số III
tổ chức thực hiện rà soát, báo cáo số liệu
định kỳ 2 lần/năm về công tác tổ chức xây
dựng đoàn cập nhật trên phần mềm quản lý
công tác tổ chức xây dựng Đoàn (8 biểu số
liệu).
- 100% Đoàn, chi đoàn Cụm thi đua số
III giới thiệu ít nhất 03 đoàn vi n ưu tú
cho Đảng xem xét kết nạp.
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Văn bản triển khai; báo cáo kết quả
triển khai thực hiện.
* Lưu ý: Báo cáo phải nêu rõ nội
dung triển khai rèn luyện; tỷ lệ %
số đoàn viên tham gia/tổng số
đoàn viên của đơn vị.
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Báo cáo số lượng đảng viên mới được
kết nạp từ đoàn vi n ưu tú/ tổng số
đảng viên mới được kết nạp của toàn
đảng bộ (có xác nhận của cấp ủy cùng
cấp).
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- Cập nhật chính xác,
Thực hiện chính xác, đầy đủ, đảm
đúng tiến độ: 3 điểm
bảo tiến độ 8 biểu mẫu báo cáo số
- Cập nhật không chính
liệu về tổ chức và xây dựng Đoàn.
xác, trễ tiến độ: 0 điểm.
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Báo cáo kết quả giới thiệu ĐVUT
cho Đảng (có xác nhận của cấp ủy
cùng cấp).
- Hình ảnh hoạt động (hình ảnh phải rõ
5

- Minh chứng được
100 đoàn vi n có thực
hiện tốt : 3 điểm.
- 70 đến dưới 100%:
1.5 điểm.
- Dưới 70 : 0 điểm.
- Chiếm tỷ lệ từ 70% trở
l n (tr n toàn đảng bộ):
3 điểm.
- Chiếm tỷ lệ từ 50%
đến dưới 70% (trên toàn
đảng bộ): 1.5 điểm.
- Chiếm tỷ lệ dưới 50%
(tr n toàn đảng bộ): 0
điểm.

- Đạt 100%: 3 điểm.
- Đạt 60
đến dưới
100%: 1.5 điểm.
- Đạt dưới 60 : 0 điểm
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Tổ chức sơ, tổng kết công tác Đoàn và
phong trào thanh niên 6 tháng và cuối
năm 2021.
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Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch
các chức danh lãnh đạo, quản lý của
đơn vị năm 2021.
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100 Đoàn, chi đoàn cụm thi đua số 3
đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn vi n

3
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100 Đoàn, chi đoàn Cụm thi đua số 3
có ít nhất 01 mô hình tổ chức hoạt động cho
thiếu nhi ở địa bàn dân cư (Trừ các Đoàn
trường)

4
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nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức)
- Đường link bài viết (Đường link bài
viết phải có nội dung mô tả kết quả tổ
chức hoạt động cùng hình ảnh có nội
dung li n quan đến hoạt động).
- Báo cáo kết quả thực hiện
- Hình ảnh hoạt động (hình ảnh phải rõ
nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức)
- Đường link bài viết (Đường link bài
viết phải có nội dung mô tả kết quả tổ
chức hoạt động cùng hình ảnh có nội
dung li n quan đến hoạt động).
Danh sách bổ sung các chức danh
lãnh đạo, quản lý Chi đoàn, Đoàn
cụm thi đua số 3 giai đoạn 2022 –
2027 có phê duyệt của cấp ủy

- Có tổ chức: 4 điểm.
- Không tổ chức:

- Có thực hiện tốt: 04
điểm.
- Không thực hiện: 0
điểm
- Minh chứng đầy đủ: 3
- Văn bản thực hiện
điểm
- Báo cáo của BCH Đoàn xã, thị
- Minh chức không đảm
trấn về kết quả đánh giá, xếp loại
bảo 01 trong các nội
chất lượng đoàn vi n
dung yêu cầu: 0 điểm
- Kế hoạch triển khai
- Báo cáo kết quả triển khai mô hình - Có mô hình: 04 điểm
(tên mô hình, thời gian, địa điểm tổ - Không có mô hình: 0
chức, nội dung, số lượng tham gia)
điểm
- Link bài viết về mô hình
6

20

Hồ sơ sổ sách

3

Huyện đoàn kiểm tra trực tiếp

- Thực hiện tốt: 3 điểm.
- Không tổ chức thực
hiện: 0 điểm.

PHẦN RIÊNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS-THPT VÀ THPT
1

2

3

4

5

100 Đoàn trường tổ chức triển khai
chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ
100 Đoàn trường có ít nhất 01 sản
phẩm, công trình, sáng kiến ... tham gia
cuộc thi “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm
2021
100 Đoàn trường có sản phẩm tham
gia Liên hoan giáo viên trẻ có bài giảng
Giáo dục công dân và Lịch sử chất
lượng năm 2021.
100 Đoàn trường THPT tổ chức diễn
đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không
với bạo lực học đường”.

100 Đoàn trường THPT triển khai cho
tất cả đoàn vi n thanh ni n tham gia ít
nhất 05 ngày tình nguyện trong năm

3

3

- Có tổ chức: 3 điểm.
- Không tổ chức: 0 điểm
- Có hồ sơ tham gia: 3
Cấp huyện tự chấm (hạn chót nộp
điểm
sản phẩm tham gia trước ngày
- Không có hồ sơ tham
15/9/2021)
gia: 0 điểm
Link bài viết về hoạt động.

- Có sản phẩm: 3 điểm
- Không có sản phẩm: 0
điểm

3

Không cần minh chứng

3

Link bài viết về việc tổ chức diễn - Đạt 100%: 3 điểm.
đàn của từng trường.
- Dưới 100 : 0 điểm.

3

1. Link bài viết đánh giá kết quả
việc đoàn vi n thành niên tham gia
thực hiện 05 ngày tình nguyện
trong năm của từng trường.
2. Danh sách báo cáo số liệu các
trường với nội dung (số đoàn vi n
thanh ni n đăng ký thực hiện 5
ngày tình nguyện, số đoàn vi n
thanh niên hoàn thành 5 ngày tình
7

- Thực hiện tốt: 3 điểm.
- Thực hiện thiếu 1 ngày
trừ 1 điểm.
- Thực hiện thiếu 2 ngày
trừ 0 điểm
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100 Đoàn trường THPT triển khai và
tuy n dương “Học sinh 3 tốt” cấp
trường

3
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100 Đoàn trường THPT tổ chức ít
nhất 01 hoạt động tư vấn, hướng nghiệp
cho học sinh.

3
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-100 Đoàn trường THPT tổ chức hoạt
động trang bị kỹ năng thực hành xã hội
cho học sinh.
- 100% Đoàn trường THPT tổ chức hoạt
động hỗ trợ đoàn vi n, thanh ni n rèn
luyện thể lực.
- 100 Đoàn trường THPT tổ chức hoạt
động nâng cao đời sống văn hóa, tinh
thần cho đoàn vi n thanh ni n.
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100 Trường THPT có học sinh tham
gia và có ít nhất 50% học sinh của
trường tham gia cuộc thi Olympic Tiếng
Anh do tỉnh tổ chức

3
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100 đoàn vi n kết nạp mới học lý luận
chính trị dành cho đoàn vi n

3

3

nguyện, tổng số đoàn vi n thanh
niên của đơn vị) có xác nhận BGH
nhà trường.
- Văn bản triển khai
- Link bài viết tuy n dương cấp
trường
3. Cấp trường có hồ sơ gửi xét
danh hiệu cho huyện.
1. Danh sách gồm t n trường,
huyện, SĐT Bí thư Đoàn trường,
ngày tổ
chức hoạt động
2. Link bài viết hoạt động từng
trường
Minh chứng đối với 1 nội dung của
tiêu chí:
1. Danh sách gồm tên trường,
huyện, SĐT Bí thư Đoàn trường,
ngày tổ
chức hoạt động
2. Link bài viết hoạt động từng
trường

- Thực hiện tốt: 3 điểm.
- Không thực hiện: 0 điểm

- Thực hiện tốt: 3 điểm.
- Không thực hiện: 0 điể

- Mỗi nội dung: 01 điểm
(Minh chứng cho mỗi
nội dung: Đạt: 1 điểm.
Không đạt: 0 điểm.)

- Tham gia đầy đủ và
đúng y u cầu: 1 điểm.
Cấp huyện theo dõi và chấm điểm - Không tham gia đầy đủ
hoặc không đạt tỷ lệ yêu
cầu: 0 điểm
Văn bản triển khai, báo cáo kết quả - Đạt tỉ lệ %: 6 điểm.
cụ thể:
- Không đạt điều kiện: 0
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- Nêu tóm tắt kết quả.
- Nêu rõ (số, ngày, tháng, năm, trích
yếu) các văn bản đã ban hành
- Số lượng đoàn vi n được học tập/tổng
số đoàn vi n.
Đường link bài viết hoặc hình ảnh
minh chứng hoạt động (thể hiện rõ
nội dung hoạt động, thời gian, địa
điểm, hình thức tổ chức, số lượng
đoàn vi n thanh ni n tham gia).

điểm.
BTV Huyện đoàn kiểm tra
xác suất và chủ động chấm
điểm

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG
1. Nội dung minh chứng
- Hình ảnh và đường linkhoạt động phải thể hiện rõ thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức và đại biểu và đoàn vi n
thanh niên tham dự.
- Các nội dung minh chứng lưu theo từng tiêu chí riêng biệt.
- Nội dung minh chứng phải trung thực.
- Thời gian các đơn vị nộp toàn bộ hồ sơ giao ước thi đua trước ngày 01/10/2021.
- Thời gian đóng Đoàn phí trước ngày 15/10/2021.
III. ĐIỂM THƯỞNG
- Tham gia tốt các hoạt động do cấp trên tổ chức (Huyện đoàn theo dõi) : Cộng 2 điểm
- Có mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo có sức lan toả trong trong đoàn vi n thanh ni n (báo cáo cụ thể và hình
ảnh thực hiện nếu có). Mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo: Cộng 2 điểm
- Có nhiều hơn 03 Công trình Thanh ni n được Huyện đoàn công nhận. Mỗi Công trình Thanh ni n được cộng 1
điểm.
- Đăng cai các hoạt động cấp huyện:
+ Chủ động đăng cai tổ chức hoạt động cấp huyện và đảm bảo 100 kinh phí. Mỗi hoạt động cộng 03 điểm.
+Chủ động đăng cai tổ chức hoạt động cấp huyện và đảm bảo 50 kinh phí. Mỗi hoạt động cộng 02 điểm.
IV. ĐIỂM TRỪ
9

- Nộp hồ sơ giao ước thi đua trễ so với thời gian quy định:
+ Nộp trễ 01 ngày: -01 điểm
+ Nộp trễn 02 ngày: - 02 điểm
+ Nộp trễ 03 ngày: -03 điểm
+ Nộp trễ hơn 03 ngày: BTV Huyện đoàn xem xét và có hình thức đánh giá phù hợp.
- Đóng đoàn phí trễ so với quy định: -02 điểm
- Không chấp hành đúng quy định về chế độ thông tin báo cáo trong hệ thống Đoàn THCS Hồ Chí Minh và các
nội dung báo cáo theo sự chỉ đạo của BTV Huyện đoàn thì mỗi báo cáo -01 điểm.
- Không tham gia các hoạt động cấp huyện, cụm tổ chức phát động thì mỗi hoạt động 1 điểm.
V. QUY ĐỊNH VIỆC HẠ BẬC THI ĐUA HOẶC KHÔNG XEM XÉT THI ĐUA
Trong quá trình thẩm định Ban Thường vụ Huyện đoàn xem xét, quyết định hạ bậc thi đua hoặc không xem xét thi
đua đối với các đơn vị vi phạm trong các trường hợp như sau:
- Không chấp theo sự chỉ đạo của BTV Huyện đoàn.
- Tổng số điểm thực hiện GƯTĐ công tác Đoàn và phong trào thanh hiếu nhi đạt dưới 70% tổng số điểm quy
định.
- Không đóng Đoàn phí theo quy định.
- Tổ chức Đoàn có cán bộ Đoàn vi phạm kỷ luật, bị kỷ luật Đảng hoặc vi phạm Điều lệ Đoàn đến mức khai trừ
khỏi Đoàn (đối với cán bộ Đoàn là UV.BCH Huyện đoàn) hoặc tổ chức Đoàn trực thuộc bị xem xét kỷ luật ở mức cảnh
cáo trở lên.
VI. QUY ĐỊNH VỀ CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
1. Đối với các Đoàn khối cơ quan
a) Danh hiệu “Cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh hiếu nhi”
- Được BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Huệ tặng cờ thi đua khi đảm báo các tiêu chuẩn sau:
- Đơn vị có tổng số điểm thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp xã, thị trấn đạt từ 65 điểm trở
lên.
- Trong các điều kiện chấm điểm có không quá 03 điều kiện bị 0 điểm.
b) Danh hiệu “Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh hiếu nhi”
-Được Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Huệ tặng giấy khen đảm báo các tiêu chuẩn sau:
- Đơn vị có tổng số điểm thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp xã, thị trấn đạt từ 55 điểm đến
dưới 65 điểm trở lên.
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- Không vi phạm một trong các nội dung tại mục V “Quy định việc hạ bậc thi đua hoặc không xem xét thi đua”
c) Danh hiệu “Đơn vị tiên tiến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
- Đơn vị có tổng số điểm thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp xã, thị trấn đạt từ 55 điểm đến
dưới 80 điểm trở lên.
- Không vi phạm một trong các nội dung tại mục V “Quy định việc hạ bậc thi đua hoặc không xem xét thi đua”
2. Đối với Đoàn trường
a) Danh hiệu “Cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh hiếu nhi”
- Được BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Huệ tặng cờ thi đua khi đảm báo các tiêu chuẩn sau:
- Đơn vị có tổng số điểm thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp xã, thị trấn đạt từ 95 điểm trở
lên.
- Trong các điều kiện chấm điểm có không quá 03 điều kiện bị 0 điểm.
b) Danh hiệu “Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh hiếu nhi”
-Được Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Huệ tặng giấy khen đảm báo các tiêu chuẩn sau:
- Đơn vị có tổng số điểm thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp xã, thị trấn đạt từ 80 điểm đến
dưới 95 điểm trở lên.
- Không vi phạm một trong các nội dung tại mục V “Quy định việc hạ bậc thi đua hoặc không xem xét thi đua”
c) Danh hiệu “Đơn vị tiên tiến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
- Đơn vị có tổng số điểm thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp xã, thị trấn đạt từ 70 điểm đến
dưới 80 điểm trở lên.
- Không vi phạm một trong các nội dung tại mục V “Quy định việc hạ bậc thi đua hoặc không xem xét thi đua”
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.
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