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Nội dung đánh giá Điều kiện chấm điểm Điểm
tối đa

Đánh giá kết quả thực hiện
(các đơn vi đánh giá trực tiếp

vào cột này)

Yêu cầu minh chứng hình
ảnh, đường link Nguyên tắc chấm điểm Điểm tự

chấm

Tiêu chí 1: Tham gia các hoạt động do Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức

Tham gia các hoạt
động do Đoàn Khối
tổ chức

Tham gia đầy đủ các hoạt
động đầy đủ do Đoàn Khối
các cơ quan tỉnh tổ chức, triệu
tập

4

Liệt kê các hoạt động đã tham
gia do BTV Đoàn Khối tổ
chức trong năm và kết quả
tham gia (Số lượng người
tham gia trên số lượng yêu
cầu; số lượt, thành tích tham
gia các cuộc thi do Đoàn Khối
phát động)
- Hoạt động tặng quà

Minh chứng bằng các hình
ảnh đã tuyên truyền trên
MXH (facebook, zalo….)

Mỗi hoạt động tham
gia đầy đủ và tích cực
tuyên truyền được tính
01 điểm; Đoàn Khối sẽ
chấm điểm thêm dựa
trên theo dõi, điểm
danh các hoạt động

Đăng cai, hỗ trợ tổ
chức các hoạt động
do Đoàn Khối các
cơ quan phát động

Hỗ trợ, phối hợp hoặc đăng
cai tổ chức các hoạt động do
Đoàn Khối các cơ quan phát
động

4

Liệt kê các hoạt động đã hỗ
trợ, phối hợp hoặc đăng cai tổ
chức cấp Đoàn Khối; nêu vai
trò trong công tác tổ chức

Minh chứng bằng các hình
ảnh đã tuyên truyền trên
MXH (facebook, zalo….)

Mỗi hoạt động tham gia
đầy đủ và tích cực
tuyên truyền được tính
01 điểm; Đoàn Khối sẽ
chấm điểm thêm dựa
trên theo dõi các hoạt
động

Tiêu chí 2: Tham gia các hoạt động cấp Cụm

Tham gia các hoạt
động do Cụm thi
đua tổ chức

Tham gia đầy đủ các hoạt
động đầy đủ do Cụm Thi đua
tổ chức, triệu tập

4

Liệt kê các hoạt động đã tham
gia do Cụm thi đua tổ chức
trong năm và kết quả tham gia
(Số lượng người tham gia trên
số lượng yêu cầu; số lượt,
thành tích tham gia các cuộc
thi)

Minh chứng bằng các hình
ảnh đã tuyên truyền trên
MXH (facebook, zalo….)

Mỗi hoạt động tham
gia đầy đủ và tích cực
tuyên truyền được tính
01 điểm; Đoàn Khối sẽ
chấm điểm thêm dựa
trên đánh giá của Cụm
trưởng
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Đăng cai, hỗ trợ tổ
chức các hoạt động
do Cụm thi đua tổ
chức

Hỗ trợ, phối hợp hoặc đăng
cai tổ chức các hoạt động do
Cụm Thi đua tổ chức, triệu
tập

4

Liệt kê các hoạt động đã hỗ
trợ, phối hợp hoặc đăng cai tổ
chức cấp Cụm; nêu vai trò
trong công tác tổ chức

Minh chứng bằng các hình
ảnh đã tuyên truyền trên
MXH (facebook, zalo….)

Mỗi hoạt động tham gia
đầy đủ và tích cực
tuyên truyền được tính
01 điểm; Đoàn Khối
sẽ chấm điểm thêm dựa
trên đánh giá của Cụm
trưởng

Tiêu chí 3: Thực hiện các hoạt động tại chỗ

Tổ chức, phối hợp
tổ chức các hoạt
động tại chỗ

Tổ chức các hoạt động tại chỗ
vào các dịp cao điểm (Các
ngày lễ lớn của đất nước,
Tháng Thanh niên, hè tình
nguyện, mùa đông ấm…)

4 Liệt kê các hoạt động tại chỗ
đã tổ chức

Minh chứng bằng các hình
ảnh đã tuyên truyền trên
MXH (facebook, zalo….)

Mỗi hoạt động tổ chức
và tích cực tuyên truyền
được tính 01 điểm

Đảm nhận các công
trình, phần việc
thanh niên tại cơ
quan, đơn vị

Hằng năm đăng ký đảm nhận
thực hiện các công trình, phần
việc thanh niên tại cơ quan,
đơn vị (Khuyến khích các
hoạt động gắn với chuyên
môn công tác)

4 Liệt kê các công trình, phần
việc đã thực hiện, đảm nhận

Minh chứng bằng các hình
ảnh đã tuyên truyền trên
MXH (facebook, zalo….)

Mỗi công trình, phần
việc đảm nhận và tích
cực tuyên truyền được
tính 01 điểm (gắn với
chuyên môn, CCHC…
được tính thêm 0,5
điểm/mỗi hoạt động)

Tuyên truyền, giáo
dục, nâng cao trình
độ đoàn viên ,
thanh niên

Tổ chức các hoạt động tọa
đàm, Hội thảo, tham mưu các
nội dung, cơ chế … góp phần
tuyên truyền, giáo dục, nâng
cao trình độ chuyên môn, bản
lĩnh chính trị cho đoàn viên ,
thanh niên

4 Liệt kê các hoạt động tại chỗ
đã tổ chức

Minh chứng bằng các hình
ảnh đã tuyên truyền trên
MXH (facebook, zalo….) Mỗi hoạt động tổ chức

và tích cực tuyên truyền
được tính 01 điểm

Tiêu chí 4: Thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng
Tổ chức thực hiện
các hoạt động an
sinh xã hội vì cuộc
sống cộng đồng

Tổ chức, thực hiện các hoạt
động an sinh xã hội vì cuộc
sống cộng đồng xung quanh
địa bàn đơn vị trú đóng và
trên địa bàn tỉnh

5 Liệt kê các hoạt động được tổ
chức

Minh chứng bằng các hình
ảnh đã tuyên truyền trên
MXH (facebook, zalo….)

Mỗi hoạt động tổ chức
và tích cực tuyên truyền
được tính 01 điểm

Tiêu chí 5: Công tác tổ chức xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị

Xây dựng Chương
trình công tác năm

Xây dựng được Chương trình
công tác năm gửi về VP
Đoàn Khối

10
Thực hiện tốt các hoạt động đề ra, bám sát chương trình công
tác; đối chiếu chương trình công tác năm và liệt kê các hoạt
động thực hiện đạt và chưa đạt, thực hiện được và chưa được

Tự đánh giá thực hiện
theo thang điểm từ 01 –
10 điểm.



3
Tổ chức sinh hoạt
Chi đoàn hàng
tháng

Tổ chức sinh hoạt hàng tháng
đảm bảo theo quy định của
Điều lệ Đoàn

6
Minh chứng bằng hình ảnh tuyên truyền trên MXH; liệt kê
ngày tháng các buổi sinh hoạt, nội dung sinh hoạt. Mỗi kỳ sinh hoạt tổ

chức được tính 0.5 điểm

Tổ chức các HN
định kỳ 6 tháng,
cuối năm

Tổ chức các HN định kỳ 6
tháng, cuối năm đảm bảo đầy
đủ (HN BCH đối với Đoàn
cơ sở; HN Chi đoàn đối với
Chi đoàn cơ sở)

2

Minh chứng bằng hình ảnh tuyên truyền trên MXH hoặc biên
bản Hội nghị; liệt kê ngày tháng các Hội nghị. Mỗi HN tổ chức được

tính 02 điểm

Có xây dựng tiêu
chí theo dõi, đánh
giá, xếp loại đoàn
viên (xếp loại Chi
đoàn đối với Đoàn
cơ sở)

Xây dựng được bảng tiêu chí
đánh giá đối với đoàn viên
(hoặc Chi đoàn đối với Đoàn
cơ sở); triển khai được
Chương trình rèn luyện đoàn
viên

2

Minh chứng bằng hình ảnh bảng, biểu theo dõi hoặc phiếu
đăng ký Chương trình rèn luyện đoàn viên; báo cáo hiệu quả,
kết quả thực hiện.

Triển khai được và có
đầy đủ minh chứng tính
03 điểm.
Báo cáo được kết quả
khi thực hiện tính 01
điểm

Tham mưu được
Đảng ủy tổ chức
HN định kỳ 6
tháng, cuối năm
(đầu năm) với BCH
cơ sở Đoàn

Tham mưu được Đảng ủy tổ
chức HN định kỳ với BCH cơ
sở Đoàn hoặc lồng ghép với
các đoàn thể trong cơ quan

2

Minh chứng bằng hình ảnh tuyên truyền trên MXH hoặc
biên bản Hội nghị; liệt kê ngày tháng các Hội nghị.

Mỗi HN tổ chức được
tính 02 điểm

Tham mưu, bảo vệ
quyền lợi đoàn viên

Tham mưu, bảo vệ được
quyền lợi đoàn viên trong quá
trình triển khai, thực hiện các
nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị
(giới thiệu kết nạp Đảng, giới
thiệu bổ nhiệm, giới thiệu
khen thưởng…)

2
Liệt kê các nội dung đã tham

mưu bảo vệ quyền lợi của
đoàn viên trong hoạt động

Nội dung này minh chứng
dựa trên theo dõi, nắm tình
hình của BTV Đoàn Khối
trên cơ sở liệt kê nội dung
của đơn vị

Mỗi nội dung được tính
01 điểm

Tập hợp đoàn viên

- Có danh sách theo dõi đoàn
viên chuyển đến, chuyển đi,
theo dõi mật độ tham gia hoạt
động.
- Tỷ lệ đoàn viên thường
xuyên tham gia các hoạt
động/tổng số đoàn viên.

3

Đánh giá thực tiễn tình hình
tư tưởng đoàn viên tại đơn vị
và nêu tỷ lệ đoàn viên thường
xuyên tham gia các hoạt động
do đơn vị tổ chức

- Cung cấp danh sách đoàn
viên và bảng theo dõi đoàn
viên.
- Tỷ lệ đoàn viên thường
xuyên tham gia hoạt động

BTV Đoàn Khối đánh
giá trên tình hình thực tế
và đánh giá do đơn vị
cung cấp

Tiêu chí 6: Sáng tạo các hoạt động khác
Liệt kê các nội dung sáng tạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, mỗi nội dung, hoạt động, mô hình sáng tạo, đổi mới được tính thêm 01 điểm (Sáng
tạo nếu do Đoàn thanh niên đề xuất trong công tác chuyên môn cũng được tính điểm).
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Đánh giá tổng quan việc phát huy vai trò giáo dục đoàn viên tại đơn vị của cơ sở Đoàn.

TỔNG ĐIỂM TỰ NHẬN: (Có tất cả 05 tiêu chí chính với tổng số điểm tối đa là 60 điểm; 01 tiêu chí sáng tạo cộng điểm thưởng).


