
 
 

 
 

      HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM 

      ỦY BAN HỘI HUYỆN U MINH THƯỢNG                                                                                 
                               ***                                                                                            U Minh Thượng, ngày 10 tháng 11 năm 2020 

 

TIÊU CHÍ THI ĐUA QUÝ I NĂM 2021 

Đối với Ủy ban Hội xã 

------------------ 

 

Số 

TT 

Nội dung 

đánh giá 
Tiêu chí đánh giá 

Số 

điểm 

Điểm 

tự 

chấm 

Văn bản  

minh Chứng 

1 Triển khai, 

thực hiện 

chủ đề công 

tác Hội và 

phong trào 

thanh niên 

năm 2021 

(25điểm) 

1. Có xây dựng chương trình công tác hội và phong 

trào thanh niên năm 2021 và có tổ chức hội nghị 

triển khai 

10 
 

Chương trình năm 

Đường link tổ chức hội nghị 

2. Tổ chức họp báo tháng 11,12/2020 và tháng 

01/2021 đúng quy định. 
15 

 

Đường link tổ chức hội nghị 

2 

Phong trào 

“Tôi yêu Tổ 

quốc tôi” 

(113 điểm) 

1. Ủy ban Hội xã tổ chức ít nhất 02 hoạt động tuyên 

tuyền, kỷ niệm các ngày kễ lớn tỏng quí 
10 

 
Văn bản triển khai 

Đường link tổ chức 

2. Duy trì chuyên mục ”mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần 

1 câu chuyện đẹp” trên trang face của xã (có ít nhất 

01 tin/tuần – 9 bản tin) 

18 

 

Đường link bản tin 

3.Có ít nhất 01 hoạt động tình nguyện tại chổ 5  - Đường link minh chứng 

4. Tổ chức hoặc phối hợp mở 02 lớp chuyển giao 

khoa học kỹ thuật 
10 

 Đường link minh chứng 

Danh sách các lớp 

5. Đăng ký các mô hình kinh tế trong thanh niên 

thực hiện trong năm 2021 về huyện đoàn trước ngày 
20 

 Đối chiếu BP TNNT 

 



 2 

30/11/2020 (hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, 

mô hình kinh tế đặc trưng, mô hình kinh tế tập thể 

trong thanh niên, mô hình khởi nghiệp sáng tạo 

trong lĩnh vực môi trường, danh sách hỗ trợ thanh 

niên thoát nghèo, danh sách hỗ trợ thanh niên yếu 

thế) 

Danh sách đăng ký có xác nhận cấp 

ủy 

6. Tổ chức hoạt động giúp đỡ thanh niên yếu thế 5 

 Đường link minh chứng thể hiện rõ 

tên thanh niên, hoàn cảnh, địa chỉ, nội 

dung giúp đỡ 

Dánh sách có xác nhận cấp ủy 

7. Rà soát các mô hình kinh tế trong thanh niên; các 

tổ hợp tác trên địa bàn (có xác nhận của UBND xã) 
5 

 
- Danh sách xác nhận của UBND xã 

8. Xây dựng mới 01 tuyến đường văn minh gắn với 

tuyến đường hoa (Có cắm bảng) 
5 

 Hồ sơ xây dựng tuyến đường (kế 

hoạch, báo cáo, hình ảnh) 

9. Ra mắt mới 01 tuyến đường thanh niên tự quản 

về an ninh trật tự 
5 

 Báo cáo ngắn gọn kết quả thực hiện,  

hình ảnh minh chứng 

10. Quản lý vốn ủy thác nợ quá hạn  (từ dưới 1% 

(05 điểm); Nợ quá hạn từ trên 1% đến dưới 2% (02 

điểm) 

5 

 

Đối chiếu Ngân hàng và BP TNNT 

11. Phối hợp triển khai ra mắt thực hiện mới ít nhất 

01 mô hình khu dân cư không có tệ nạn xã hội 
5 

 Kế hoạch, danh sách (hình ảnh, đường 

link minh chứng). 

12. Có ít nhất 01 hoạt động cụ thể giúp đỡ thanh 

niên chậm tiến, hoàn lương 
5 

 Danh sách có xã nhận của Công an 

xã, hình ảnh, đường link minh chứng 

13. Mở 01 dạy nghề trong thanh niên 10 
 Danh sách có xác nhận chính quyền 

địa phương; Đường link lớp nghề 

14. Củng cố kiến toàn CLB thắp sáng niềm tin 5  Quyết định, danh sách CLB. 

3 

Công tác 

Hội (42 

điểm) 

1. 100% hội viên có đăng ký chương trình rèn luyện 

hội viên 
10 

 Báo cáo 

Đối chiếu cán bộ phụ trách địa bàn 

2. Tổ chức sinh hoạt các CLB, đội, nhóm sinh hoạt 

đảm bảo 
10 

 
Hình ảnh sinh hoạt, có địa điểm cụ thể 

3. Rà soát số thanh niên tuổi từ 15-30 có mặt trên 10  - Danh sách xác nhận của cấp ủy. 
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địa phương, số lượng tổ chức hội ( có xác nhận của 

cấp ủy) 

4. Triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác Hội năm 

2021 
2 

 Có xây dựng và gửi về UBH huyện 

trong tháng 01/2020. 

5. Rà soát, kiện toàn UB Hội xã, các chi hội, CLB, 

đội, nhóm trực thuộc. 
5 

 - Quyết định kiện toàn 

- Danh sách 

6. Có giải pháp đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ 

chức hội. 
5 

 Quyết định kế nạp hội viên 

Quyết định thành lập các CLB, đội, 

nhóm 

4 

Thông tin, 

báo cáo (12 

điểm) 

1. Có Báo cáo tháng đúng quy định 3 
 - Xã báo cáo 

- VP huyện Đoàn báo cáo 

2. Có báo cáo chuyên đề đột xuất theo yêu cầu  

(tính theo tỷ lệ) 
9 

 - Xã báo cáo 

- VP huyện Đoàn báo cáo 

5 

Chế độ hội, 

họp (8 

điểm) 

Tham gia hoạt động và dự họp cấp huyện đảm bảo 

(tính theo tỷ lệ) 
8 

 

VP huyện Đoàn báo cáo 

 

* Lưu ý:  
- Ngoài các nội dung trên: Các UBH xã được cấp huyện giao thêm hoặc trưng dụng đột xuất, mỗi hoạt động được thưởng 05 điểm; tổ 

chức hoạt động ý nghĩa ngoài sự chỉ đạo 05 điểm; có 01 thanh niên xuất khẩu lao động cộng 10 điểm; mỗi chỉ tiêu, tiêu chí vượt được thưởng 

1đ nhưng không quá số điểm của tiêu chí đó; thành lập 01 tổ hợp tác 10 điểm. Tổng điểm thưởng không quá: 20 điểm 

- Các đơn vị tự chấm điểm theo bộ tiêu chí gửi về UBH huyện trước ngày 15/01/2021.     

- Tổng số điểm: 200 điểm 

                                                                                                                                 TM. ỦY BAN HỘI HUYỆN 

                                    CHỦ TỊCH 

         

                     

   

   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

                Tô Yến Vi 


