HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
ỦY BAN HỘI HUYỆN U MINH THƯỢNG
***

U Minh Thượng, ngày 04 tháng 01 năm 2021

THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 04-HD/UBH ngày 04-01-2021 của UB Hội huyện)
------------------------

Nội dung đánh giá

Điều kiện chấm điểm

Điểm
chuẩn

Điểm
tự
chấm

I. Triển khai, thực hiện chủ đề công tác Hội và phong trào thanh niên năm học 2021, tổng điểm
1. Có ban hành Chương 1. Có xây dựng Chương trình và tổ chức Hội nghị
trình công tác Hội và triển khai.
phong trào thanh niên
2. Không xây dựng Chương trình và tổ chức Hội nghị
năm học 2020 - 2021
triển khai.
2. Tổ chức sơ kết quí 1. Tổ chức đảm bảo thời gian, nội dung
học kỳ 1 và tổng kết
2. Không tổ chức 1 hội nghị trừ 05 điểm
năm.
II. Nội dung, giải pháp thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

1. Thanh niên yêu
nước, bản lĩnh (24
điểm)

1. Ủy ban Hội trường tổ chức hoạt động tuyên truyền,
kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng và các dịp lễ
lớn trong năm học (Tổ chức ít nhất 03 hoạt động, mỗi
hoạt động 02 điểm)
2. UB Hội trường thực hiện xây dựng công trình thanh
niên

Yêu cầu minh chứng

Điểm
đoàn
kiểm tra
chấm

5

trong báo cáo tự đánh giá
15
Số văn bản, thời gian triển khai.
Báo cáo tổng kết công tác Hội năm học
2019 - 2020; Biên bản; Thư mời gửi
UBH huyện
Đường link hội nghị triển khai
Thư mời gửi UBH huyện; Đường link
triển khai hội nghị.

0

10
Tổng điểm:

131

6

Kế hoạch, đường link đưa tin cụ thể
hình ảnh, thời gian, địa điểm, nội dung,
đối tượng tham gia

5

Kế hoạch, báo cáo, quyết định công
nhận, đường link đưa tin hoặc hình ảnh
công trình

Nội dung đánh giá

2. Thanh niên Việt
Nam sống đẹp, sống
có ích (66 điểm)

Điểm
tự
chấm

Điểm
đoàn
kiểm tra
chấm

Yêu cầu minh chứng

Điều kiện chấm điểm

Điểm
chuẩn

3. Ủy ban Hội trường có trang mạng xã hội tuyên
truyền các hoạt động Hội, đấu tranh phản bác các nội
dung chống phá thế lực thù địch duy trì hoạt động
thường xuyên, đăng ít nhất 1tin/tuần

5

Đường link trang mạng

4. Có hoạt động chào mừng kỉ niệm 65 năm ngày
thành lập Hội LHTN Việt Nam

5

Đường link bài viết có hình ảnh hoạt
động

5. UB Hội trường tổ chức triển khai học tập Nghị
quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

5

Kế hoạch; đường link bài viết có hình
ảnh, nêu rõ nội dung, thời gian, địa
điểm, đối tượng tham gia

1. Có mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

5

1.1. Có xây dựng Kế hoạch và có mô hình học tập và
làm theo Bác theo chuyên đề 2021. (Không trùng với
mô hình của Đoàn) (3 điểm)

3

1.2. Triển khai 100% hội viên đăng ký (lồng ghép vào
chương trình rèn luyện HV). (2 điểm)

2

Đối chiếu kết quả kiểm tra

3

Link bài viết hoặc hình ảnh minh chứng.

2

Đối chiếu VP UB Hội huyện

3

Báo cáo mô hình và các văn bản có liên
quan; đường link bài viết có hình ảnh

3. 100% Ủy ban Hội trường có trang bị tủ sách thanh
niên.
4. UB Hội trường đề cử tuyên dương thanh niên tiêu
biểu trên các lĩnh vực đảm bảo yêu cầu của UB Hội
huyện
5. UB Hội trường có mô hình hỗ trợ HV, HS yếu thế

trong báo cáo tự đánh giá

Có xây dựng kế hoạch, báo cáo mô hình.

Nội dung đánh giá

Điều kiện chấm điểm

6. UBH trường có tổ chức ngày hội đọc sách cho hội
viên học sinh. (4 điểm)
7. Triển khai cho 100% HVTN đăng ký phong trào "3
không" (không thử, không giữ, không mua bán ma
túy) (3 điểm). Không có hội viên vi phạm an toàn
giao thông (2 điểm)
8. Có hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực tin
học, ngoại ngữ cho HVTN.
9. UBH trường duy trì mô hình cổng trường ATGT.
10. Ủy ban Hội trường thành lập mới hoặc duy trì
CLB thanh niên tuyên truyền pháp luật
1. Vận động hội viên, thanh niên đăng ký ý tưởng
sáng tạo đạt chỉ tiêu
2. UB Hội trường kết nối nguồn lực hỗ trợ thanh niên
có ý tưởng sáng tạo
3. Thanh niên Việt
Nam sáng tạo, khởi
nghiệp (25 điểm)

Điểm
chuẩn

4.1. Đạt 100% chỉ tiêu. 6 điểm
4.2. Đạt từ 75% - dưới 100% chỉ tiêu. 4 điểm

Điểm
đoàn
kiểm tra
chấm

Yêu cầu minh chứng
trong báo cáo tự đánh giá

4

Văn bản triển khai, đường link bài viết

5

Bảng đăng ký, đối chiểu tổ kiểm tra

4

2. Báo cáo kết quả hỗ trợ, danh sách
HVT được hỗ trợ, đường link bài viết.

5

Hồ sơ, hình ảnh.

5

Hồ sơ, hình ảnh.

5

Đối chiếu website ytuongsangtao.net

5

Báo cáo: tên thanh niên, sđt, ý tưởng, số
tiền hay cách thức hỗ trợ có xác nhận
của cấp ủy; đường link bài viết

3. Kết quả triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ”, tham
gia tốt Hội thi Sáng tạo Khoa học kỷ thuật tỉnh Kiên
Giang lần thứ VII năm 2020-2021 và có đề tài sáng
kiến tham gia các cuộc thi cấp trên phát động
4. Ủy ban Hội trường có ý tưởng tham gia cuộc thi ý
tưởng sáng tạo cho TN do tỉnh hoặc TW tổ chức, đạt
chỉ tiêu huyện Đoan giao (Nếu có).

Điểm
tự
chấm

Đề tài sáng kiến; báo cáo kết quả; Photo
các giấy chứng nhận hoặc đề tài; Đối
chiếu văn phòng Hội

6

Đối chiếu văn phòng hội

Nội dung đánh giá

Điểm
đoàn
kiểm tra
chấm

Yêu cầu minh chứng

Điều kiện chấm điểm

Điểm
chuẩn

5. Ủy ban Hội trường tổ chức tốt Chương trình “Tiếp
sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”

4

Kế hoạch, báo cáo
Đường link bài viết

6, Ủy ban Hội trường nhận giúp đở ít nhất 02 em học
sinh nghèo.

4

Kế hoạch, báo cáo
Đường link bài viết

7. Tư vấn hướng nghiệp đạt chỉ tiêu giao (mốc 100%
5đ, 90đ trở lên 4đ, 80% trở lên 3đ, 70% trở lên 2đ,
60% trở lên 1đ)

5

1. Tổ chức 04 đợt "Ngày chủ nhật tình nguyện". Thực
hiện tốt phong trào "Không rác thải nhựa trong công
sở và ngoài xã hội".

Danh mục các hoạt động tư vấn hướng
nghiệp cho thanh niên (Đơn vị thực
hiện, thời gian, địa điểm, số lượng
thanh niên tham gia…), đường link hoạt
động

8

Đường link bài viết có hình ảnh

2. Có tổ chức ít nhất 02 hoạt động đền ơn đáp nghĩa
trong năm học (mỗi hoạt động 3đ)

6

Đường link bài viết có hình ảnh hoạt
động

3

Bản đăng ký mô hình, KH thực hiện,
báo cáo kết quả, giấy công nhận của
BCĐ, đường link bài viết về mô hình

4. Thanh niên tình
nguyện vì cộng đồng 3. Có mô hình dân vận khéo được Ban chỉ đạo công
(57 điểm)
nhận

4. Thành lập đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ
môi trường và hoạt động thường xuyên
5. Tổ chức hoạt động tuyên truyền đến HVTN về chủ
quyền biển đảo.
5. Thanh niên Việt
Nam khỏe thể chất,
vững kỹ năng, chủ
động hội nhập quốc tế
(10 điểm)

Điểm
tự
chấm

3
3

trong báo cáo tự đánh giá

Hồ sơ đội hình, hình ảnh, đường link
bài viết
Báo cáo tóm tắc kết quả thực hiện.
Đường link bài viết

1. UBH trường tổ chức ít nhất 03 hoạt động thể thao
cho HV, HS tham gia

4

Kế hoạch, hình ảnh, đường link bai viết

2. Cử hoc sinh tham gia hội thi tin học trẻ cấp huyện,
tỉnh đảm bảo chỉ tiêu

4

Đối chiếu VP Hội

5. Thanh niên Việt
Nam khỏe thể chất,
vững
kỹ năng,
Nội dung
đánhchủ
giá
động hội nhập quốc tế
(10 điểm)

Điều kiện chấm điểm

3. Tổ chức ít nhất 01 hoạt động dành cho HV, thanh
niên dân tộc tôn giáo.
4. Cử ít nhất 01 hội viên, thanh niên tham gia hội thi
tin học trẻ khối cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động theo thông báo của cấp trên
III. Chương trình xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh
1. Công tác cán bộ
Hội (10 điểm)

2. Công tác tổ chức
Hội (21 điểm)

Điểm
chuẩn

Điểm
tự
chấm

Yêu cầu minh chứng

Điểm
đoàn
kiểm tra
chấm

trong báo cáo tự đánh giá

2

Kế hoạch, hình ảnh, đường link bai viết

2

Đối chiếu VP Hội
Tổng điểm

62

1. Cử cán bộ Hội tham gia tập huấn đảm bảo theo
thông báo triệu tập

5

Đối chiếu VP Hội

2. UB Hội trường có giải pháp nâng cao chất lượng
cán bộ Hội mang lại hiệu quả cao

5

Báo cáo giải pháp/ đối chiếu cán bộ phụ
trách địa bàn

1. Ủy ban Hội trường tổ chức vận động tập hợp các
CLB, đội, nhóm thanh niên tự phát tham gia vào các
hoạt động tổ chức Hội

4

Quyết định thành lập
Đường link bài viết có hình ảnh

2. 100% chi hội, CLB, đội nhóm được trang bị và khai
thác sử dụng tốt sổ chi hội

4

danh sách thống kê, đối chiếu kiểm tra
thực tế

3. Kịp thời củng cố cán bộ Hội và các tổ chức trực
thuộc đảm bảo

3

Quyết định công nhận; danh sách cán
bộ Hội

4. Kết quả xếp loại chi hội, CLB, đội nhóm từ 85% tốt
trở lên (5điểm), dưới 85% (3 điểm)

5

Văn bản hướng dẫn, biên bản đánh giá
phân loại, thông báo.

5. Kết quả xếp loại hội viên từ 85% tốt trở lên
(5điểm), dưới 85% (3 điểm)

5

Văn bản hướng dẫn, biên bản đánh giá
phân loại, thông báo.

1. Phát triển hội viên mới đạt chỉ tiêu giao (mốc 100%
5đ, 90đ trở lên 4đ, 80% trở lên 3đ, 70% trở lên 2đ,
60% trở lên 1đ)

5

Quyết định kết nạp, đường link lễ kết
nạp

Nội dung đánh giá

3. Công tác hội viên
(15 điểm)

Điều kiện chấm điểm

2. UB Hội trường giới thiệu hội viên ưu tú để kết nạp
Đoàn đạt 65% so với tổng số hội viên
3. 100% hội viên đăng ký chương trình rèn luyện hội
viên theo hướng dẫn mới (mốc 100% 5đ, 90% trở lên
4đ, 80% trở lên 3đ, 70% trở lên 2đ, 60% trở lên 1đ)

1. Ủy ban Hội trường triển khai thực hiện Kết luận 07
về “Một số giải pháp tăng cường vai trò nòng cốt
4. Củng cố, nâng cao chính trị của của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hội
chất lượng tổ chức
Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt
thành viên tập thể của Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam”.
Hội LHTN Việt Nam
2. Ủy ban Hội cấp trường hỗ trợ các tổ chức Hội
(10 điểm)
thành viên hoặc các CLB, đội nhóm trực thuộc trong
việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức.
5. Công tác kiểm tra,
giám sát (6điểm)

1. Ủy ban hội trường có tổ chức kiểm tra HK 1 và
năm học; kiểm tra, giám sát chuyên đề, đột xuất (mỗi
cuộc 02 điểm)

Điểm
chuẩn

Điểm
tự
chấm

Điểm
đoàn
kiểm tra
chấm

1.1. 12 báo cáo tháng, thiếu 01 báo cáo trừ 02 điểm,
trể 01 báo cáo trừ 01 điểm.
1. Chế độ thông tin, 1.2. BC sơ kết học kỳ I, BC tổng kết kèm phục lục số
báo cáo, tham gia các liệu. Thiếu 01 báo cáo trừ 05 điểm, trể 01 báo cáo trừ
hoạt đông cấp huyện 03 điểm.

trong báo cáo tự đánh giá
DS hội viên được kết nạp Đoàn/ Tổng
số hội viên
Báo cáo kết quả, kiểm tra thực tế, bảng
đăng ký của hội viên của 100% tổ chức
trực thuộc

5
5

5

Văn bản triển khai; đường link bào viết
có hình ảnh hoạt động

5

Đường link bài viết có hình ảnh hoạt
động hỗ trợ

6

Kế hoạch, báo cáo, biên bản, đường link
bài viết về cuộc kiểm tra

IV. Báo cáo và tham gia các hoạt động điểm được tính vào cuối năm đối chiếu với Văn phòng Hội
1. Báo cáo tháng, chuyên đề và đột xuất đảm bảo thời
gian theo quy định, mỗi báo cáo 2 điểm

Yêu cầu minh chứng

24

Tổng điểm: 34
Đối chiếu với văn phòng hội.
* Lưu ý: Những báo cáo yêu cầu có
phụ lục số liệu gửi kèm, nếu không có
phụ lục số liệu coi như không báo.

10

Nội dung đánh giá

Điều kiện chấm điểm

Điểm
chuẩn

Điểm
tự
chấm

Yêu cầu minh chứng

Điểm
đoàn
kiểm tra
chấm

2. Tham gia đầy đủ các hoạt động do UB Hội huyện
tổ chức, phát động.
2.1. Thiếu 01 hoạt động trừ (05 điểm).
3. Tham gia các cuộc họp do UBH huyện tổ chức.
Vắng mỗi cuộc khộng lý do trừ 5 điểm, có lý do trừ 3
điểm
TỔNG CỘNG

trong báo cáo tự đánh giá

Đối chiếu văn phòng Hội

Đối chiếu văn phòng hội
242

Điểm thưởng:
1. Đối với nội dung tính theo tỷ lệ 100% thì mỗi 10% vượt được cộng 01 điểm điểm (nhưng không quá 50% số điểm của nội dung đó).
2. Đối với nội dung tính theo số lượng mỗi 01 số lượng vượt được cộng 05 điểm (nhưng không quá 50% số điểm của nội dung đó).
3. Mỗi giải pháp, cách làm sáng tạo, hoạt động ngoài sự chỉ đạo của UB Hội huyện được cộng 10 điểm.
4. Có giấy khen tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Chiến dịch Hoa phượng đỏ được cộng 05 điểm
* Lưu ý: - Đối với đơn vị được UBH huyện chọn là điểm tổ chức các hoạt động, mỗi hoạt động cộng 5 điểm.
- Đối với đơn vị được huyện trưng dụng tham gia các hoạt động , mỗi hoạt động cộng 5 điểm.

Nơi nhận:
- TT huyện đoàn;
.- TT Ủy ban Hội huyện;
- UB Hội các trường;
Lưu VP Hội.

