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HƯỚNG DẪN 
Bình xét thi đua công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020 

 (Đối với UB Hội xã) 
----------------- 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/UBH ngày 03/3/2020 của Ủy ban Hội LHTN 
Việt Nam tỉnh Kiên Giang“về việc bình xét thi đua công tác hội và phong trào 
thanh niên năm 2020”; Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên 
năm 2020. 

Nhằm đề ra những tiêu chuẩn, định mức trong việc đánh giá kết quả tổ chức 
hoạt động của Ủy ban Hội LHTN các xã trên địa bàn huyện, thông qua đó kịp 
thời tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020. Ủy ban Hội LHTN 
huyện hướng dẫn bình xét thi đua công tác Hội và phong trào thanh niên năm 
2020 cụ thể như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG 
Gồm tập thể UB Hội và cá nhân cán bộ phụ trách công tác Hội Ủy ban 

Hội LHTN các xã. 
II. HÌNH THỨC XẾP LOẠI: 04 MỨC 
1. Đơn vị hoàn thành Xuất sắc công tác Hội và phong trào thanh niên 

năm 2020. 
2. Đơn vị hoàn thành Tốt công tác Hội và phong trào thanh niên năm 

2020.  
3. Đơn vị hoàn thành công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020. 
4. Đơn vị không hoàn thành công tác Hội và phong trào thanh niên năm 

2020. 
III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ 
1. Đơn vị Xuất sắc: có tổng số điểm đạt từ 90% số điểm trở lên. 
2. Đơn vị Tốt: có tổng số điểm đạt từ 75% - dưới 90% số điểm. 
3. Đơn vị Hoàn thành: có tổng số điểm đạt từ 60% - dưới 75% số điểm. 
3. Đơn vị Không: có tổng số điểm đạt dưới 60% số điểm. 
VI. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 
Bước 1: Ủy ban Hội các xã xây dựng Báo cáo tự chấm điểm công tác Hội 

và phong trào thanh niên năm  2020 theo tiêu chí đánh giá do Ủy ban Hội huyện 
ban hành và các tài liệu minh chứng gửi về Ủy ban Hội huyện chậm nhất là 
ngày 30/9/2020. 

Bước 2: Ủy ban Hội thành lập các tổ kiểm tra tình hình thực hiện công tác 
năm đối với Ủy ban Hội các xã xem xét chấm điểm các nội dung theo tiêu chí. 
Thời gian từ ngày 15 - 25/10/2020. 
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Bước 3: Thành lập hội đồng xem xét, đánh giá, xếp loại. Thời gian từ 25 -
30/10/2020. 

V. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 
Ủy ban Hội huyện xét khen thưởng cho 02 tập thể hoàn thành xuất sắc 

công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020 (có số điểm cao nhất) và 01 
cá nhân tương ứng với tập thể đó. 

VI. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ VÀ THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ 
1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân 
- Tờ trình của UB Hội trường có sự đồng ý của cấp ủy Đảng đề nghị UB 

Hội huyện khen thưởng. 
- Báo cáo thành tích của tập thể, báo cáo thành tích của cá nhân được đề 

nghị khen thưởng có xác nhận của cấp ủy Đảng cùng cấp. 
2. Thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng: 
Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Văn phòng Hội LHTN Việt Nam 

huyện qua Bộ phận Đoàn kết tập hợp thanh niên  trước ngày 05/11/2020. 
Trên đây là hướng dẫn xếp loại thi đua, khen thưởng công tác Hội và 

phong trào thanh niên năm 2020. 
 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh đoàn; 
- Ban ĐKTHTN tỉnh Đoàn; 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Ban dân vận Huyện ủy; 
- Thường trực huyện Đoàn; 
- TV UB Hội huyện; 
- Các UB Hội trường;     
- Lưu VP Hội. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


