ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TỈNH ĐOÀN KIÊN GIANG
BCH ĐOÀN HUYỆN U MINH THƯỢNG
***

U Minh Thượng, ngày 10 tháng 11 năm 2020
TIÊU CHÍ THI ĐUA QUÝ I NĂM 2021
Đối với xã Đoàn
------------------

Số
TT

1

Nội dung
đánh giá

Công tác
tuyên truyền
giáo dục của
Đoàn (55
điểm)

Tiêu chí đánh giá
1 Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày nhà
giáo Việt Nam 20/11, Tuyên truyền kỷ niệm Ngày
khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940), kỷ niệm 111 năm
Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/190904/11/2020) ,76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân
dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020), 30 năm
Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 22/12/2020), 71 năm Ngày truyền thống học sinh,
sinh viên (09/01/1950-09/01/2021), ngày Pháp luật
Việt Nam.
2. Trong quý xã có gửi từ 6 bản tin trở lên trong hoạt
động của Đoàn được đăng tải trên Website huyện
Đoàn hoặc có từ 06 status đăng trên fanpage huyện
đoàn được duyệt (tính theo tỷ lệ)
3. Nắm chắc tình hình tư tưởng thanh niên, kịp thời
báo cáo về BTV Huyện Đoàn (lồng ghép báo cáo
tháng, gửi trễ mỗi báo cáo trừ 1 điểm, không gửi báo
cáo 0 điểm)

Số điểm

Điểm
tự
chấm

Điểm
BTV
chấm

Văn bản
minh Chứng

15

- Biên bản
- Hình ảnh hoặc đường link
có ghi rõ nội dung, thời
gian, địa điểm tổ chức.
(Không tín các link chia sẻ
từ các trang mạng)

15

Đối chiếu bộ phận tuyên
giáo (Đ/c Ni)

5

Đối chiếu bộ phận tuyên
giáo (Đ/c Ni)

10

- Chụp hình máy tính đối
với các cuộc thi trực tuyến
- Đối với các Hội thi đối
chiếu các bộ phận huyện
đoàn

5. Tổ chức triển khai Nghị quyết đại hội Đảng các
cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết năm cấp ủy,
chương trình năm của Đoàn đến 100% đoàn viên, ít
nhất 80% thanh niên.

10

Đường link minh chứng thể
hiện rõ thời gian, địa điểm,
nội dung, thành phần, số
lượng tham gia

1. Vận động ít nhất 30 đoàn viên, thanh niên đề xuất
ý tưởng, sáng kiến (tính số lượng tham gia từ tháng
15/10/2020) Khuyến khích mỗi cá nhân tham gia
nhiều ý tưởng

30

- Chụp màng hình đăng
nhập sy tưởng

2. Đăng ký công trình thanh niên năm 2021

5

- Kế hoạch có xác nhận của
cấp ủy

10

Báo cáo, đường link hoạt
động tuyên truyền, vận động

4. Tham gia tốt các cuộc thi trực tuyến hoặc các Hội
thi cấp huyện, tỉnh, Trung ương tổ chức

3. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển quân (hoàn

2

5

Công tác
thành tốt các nhiệm vụ hội đồng nghĩa vụ quân sự xã
phong trào (70 giao, tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên...)
điểm)
4. Triển khai thực hiện mô hình nuôi heo đất tại

Báo cáo số chi đoàn thực
hiện, đường link hoạt động
Bảng đăng ký có xác nhận
cấp ủy, kế hoạch thực hiện
mô hình

100% chi đoàn (tính điểm theo tỷ lệ)

10

5. Xã đoàn và 50% chi đoàn có đăng ký mô hình dân
vận khéo.

10

6. Xã Đoàn thực hiện họp thư sáng kiến, ý tưởng
sáng tạo

5

Đường link minh chứng

15

- Báo cáo kết quả tổ chức
Đại hội. Hình ảnh
- Đối chiếu cán bộ phụ trách
địa bàn

Công tác tổ
1. Chỉ đạo Chi Đoàn ấp hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ
chức Đoàn (50 2019-2020 đúng quy định
điểm)

2

2. Sinh hoạt chi Đoàn tháng 11,12/2020 và 01/2021
đạt 100% (tính điểm theo tỷ lệ)

10

3. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm
2020 và triển khai chương trình năm 2021

10

4. Có hồ sơ đề nghị quyên dương giải thưởng Lý Tự
Trọng
5. Báo cáo danh sách đoàn viên ưu tú năm 2020 về
huyện đoàn trước ngày 30/11/2020
6. Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021
1. Xã Đoàn có Báo cáo tháng đúng quy định

6

7

Thông tin, báo
cáo (15 điểm) 2. Xã Đoàn có báo cáo chuyên đề đột xuất theo yêu
Chế độ hội,
họp (10 điểm)

cầu (tính theo tỷ lệ)
Tham gia hoạt động và dự họp cấp huyện đảm bảo
(tính theo tỷ lệ)

5
5
5
5
10
10

- Báo cáo
- Đường link minh chứng
- Cán bộ theo dõi xã báo cáo
- Xã báo cáo
- Thơ mời Hội nghị
- Đường link minh chứng
Đối với BP TCKT
Đối với BP TCKT
- Kế hoạch
- Xã báo cáo
- VP huyện Đoàn báo cáo
- Xã báo cáo
- VP huyện Đoàn báo cáo
VP huyện Đoàn báo cáo

* Lưu ý:
- Ngoài các nội dung trên: Các cơ sở Đoàn được BTV huyện Đoàn giao thêm hoặc trưng dụng đột xuất, mỗi hoạt động được thưởng 05
điểm; xã Đoàn tổ chức hoạt động ý nghĩa ngoài sự chỉ đạo của BTV huyện Đoàn 05 điểm. Tổng điểm thưởng không quá: 20 điểm
- Các đơn vị không đóng đoàn phí, công trình thanh niên, quỹ nuôi heo đất năm 2020 không phân loại.
- Các đơn vị tự chấm điểm theo bộ tiêu chí gửi về văn phòng huyện Đoàn trước ngày 15/01/2021. BTV huyện Đoàn chỉ thẩm định các
nội dung và kết luận số điểm. (nếu được vị nào không gửi báo cáo tự chấm điểm theo thời gian quy định trừ 02 điểm).

- Tổng số điểm: 200 điểm
TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

3

