
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM 

 ỦY BAN HỘI HUYỆN U MINH THƯỢNG 

                            *** 

                  Số: 10-TB/UBH                U Minh Thượng, ngày 02 tháng 02 năm 2021 

 
                        

THÔNG BÁO 
Kết quả xét thi đua, đánh giá chất lượng công tác Hội  

và phong trào thanh niên quý I năm 2021  

----------- 
 

Căn cứ Quyết định số 11-HD/UBH ngày 10/11/2020 của Ủy ban Hội 

LHTN Việt Nam huyện U Minh Thượng về việc “Ban hành Quy chế đánh giá 

chất lượng các Ủy ban Hội xã trực thuộc”; Căn cứ biên bản họp ngày 

28/01/2021, Ủy ban Hội huyện thông báo kết quả xếp loại quý I năm 2021 (đối 

với Ủy ban Hội xã), cụ thể như sau: 

I. ỦY BAN HỘI XÃ HÒA CHÁNH 

- Tổng điểm tiêu chí: 188/200 điểm. 

- Tổng điểm thưởng: 15 điểm 

- Tổng số điểm trừ: 12 điểm 

- Tổng điểm đạt được: 203 (tỉ lệ đạt 100,15%) 

* Nội dung tiêu chí trừ: 

+ Tiêu chí 2.13: Trong quý Ủy ban Hội xã chưa mở 01 dạy nghề trong 

thanh niên. -10đ 

+ Tiêu chí 3.6: Ủy ban Hội xã có giải pháp đoàn kết, tập hợp thanh niên 

vào tổ chức hội nhưng chưa hiệu quả. -2đ 

- Kết quả xếp loại quý I: Đơn vị Hoàn thành Xuất sắc công tác Hội và phong 

trào thanh niên quý I năm 2021. 

II. ỦY BAN HỘI XÃ VĨNH HÒA  

- Tổng điểm tiêu chí: 197/200 điểm. 

- Tổng điểm thưởng: 11 điểm 

- Tổng số điểm trừ: 03 điểm 

- Tổng điểm đạt được: 208 (tỉ lệ đạt 100,04%) 

* Nội dung tiêu chí trừ: 

+ Tiêu chí 2.10: Quản lý vốn ủy thác, nợ quá hạn 2% -3đ 

- Kết quả xếp loại: Đơn vị Hoàn thành Xuất sắc công tác Hội và phong trào 

thanh niên quý I năm 2021. 

III. ỦY BAN HỘI XÃ THẠNH YÊN 

- Tổng điểm tiêu chí: 160/200 điểm. 

- Tổng điểm thưởng: 20điểm. 

- Tổng số điểm trừ: 40 điểm. 
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- Tổng điểm đạt được: 180/200 (tỉ lệ đạt 90%) 

* Nội dung tiêu chí trừ: 

+ Tiêu chí 2.1: Ủy ban Hội xã chưa tổ chức đảm bảo ít nhất 02 hoạt động 

tuyên tuyền, kỷ niệm các ngày kễ lớn trong quí. -5đ 

+ Tiêu chí 2.4: Ủy ban Hội xã phối hợp mở lớp chuyển giao khoa học kỹ 

thuật chưa đạt chỉ tiêu (Chỉ tiêu trong quý là 02 lớp, Ủy ban Hội xã mở được 01 

lớp). -5đ 

+ Tiêu chí 2.8: Ủy ban Hội xã chưa xây dựng được 01 tuyến đường văn 

minh gắn với tuyến đường hoa (Có cắm bảng). -5đ 

+ Tiêu chí 2.9: Ủy ban Hội xã chưa tổ chức ra mắt mới 01 tuyến đường 

thanh niên tự quản về an ninh trật tự. -5đ 

+ Tiêu chí 2.11: Ủy ban Hội xã chưa phối hợp triển khai ra mắt thực hiện 

mới ít nhất 01 mô hình khu dân cư không có tệ nạn xã hội. -5đ 

+ Tiêu chí 2.12: Ủy ban Hội xã chưa tổ chức được 01 hoạt động cụ thể 

giúp đỡ thanh niên chậm tiến, hoàn lương. -5đ  

+ Tiêu chí 2.13: Trong quý Ủy ban Hội xã chưa mở 01 dạy nghề trong 

thanh niên. -10đ 

- Kết quả xếp loại: Đơn vị đạt Xuất sắc công tác Hội và phong trào thanh 

niên quý I năm 2021. 

IV. ỦY BAN HỘI XÃ THẠNH YÊN A 

- Tổng điểm tiêu chí: 180/200 điểm. 

- Tổng điểm thưởng: 15 điểm. 

- Tổng số điểm trừ: 20 điểm. 

- Tổng điểm đạt được: 195 (tỉ lệ đạt 97,05%) 

* Nội dung tiêu chí trừ: 

+ Tiêu chí 2.1: Ủy ban Hội xã chưa tổ chức đảm bảo ít nhất 02 hoạt động 

tuyên tuyền, kỷ niệm các ngày kễ lớn trong quí. -5đ 

+ Tiêu chí 2.4: Ủy ban Hội xã phối hợp mở chưa đủ 02 lớp chuyển giao 

khoa học kỹ thuật. -5đ 

+ Tiêu chí 2.11: Ủy ban Hội xã chưa phối hợp triển khai ra mắt thực hiện 

mới ít nhất 01 mô hình khu dân cư không có tệ nạn xã hội. 5đ 

+ Tiêu chí 3.6: Ủy ban Hội xã có giải pháp đoàn kết, tập hợp thanh niên 

vào tổ chức hội nhưng chưa hiệu quả. -5đ 

- Kết quả xếp loại: Đơn vị đạt Xuất sắc công tác Hội và phong trào thanh 

niên quý I năm 2021. 

V. ỦY BAN HỘI XÃ AN MINH BẮC 

- Tổng điểm tiêu chí: 200/200 điểm. 

- Tổng điểm thưởng: 06 điểm. 
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- Tổng số điểm trừ: 0 điểm. 

- Tổng điểm đạt được: 206/200 (tỉ lệ đạt 103%) 

- Kết quả xếp loại: Đơn vị đạt Xuất sắc công tác Hội và phong trào thanh 

niên quý I năm 2021. 

V. ỦY BAN HỘI XÃ MINH THUẬN 

- Tổng điểm tiêu chí: 190/200 điểm. 

- Tổng điểm thưởng: 10 điểm. 

- Tổng số điểm trừ: 100 điểm. 

- Tổng điểm đạt được: 200 (tỉ lệ đạt 100%) 

* Nội dung tiêu chí trừ: 

+ Tiêu chí 2.10: Quản lý vốn ủy thác, nợ quá hạn 2%. -5đ 

+ Tiêu chí 2.11: Ủy ban Hội xã chưa phối hợp triển khai ra mắt thực hiện 

mới ít nhất 01 mô hình khu dân cư không có tệ nạn xã hội. 5đ 

- Kết quả xếp loại: Đơn vị đạt Xuất sắc công tác Hội và phong trào thanh 

niên quý I năm 2021. 

Trên đây là thông báo kết quả xét thi đua, đánh giá chất lượng công tác Hội 

và phong trào thanh niên quý I năm 2021 (đối với Ủy ban Hội xã). 

 

 TM. ỦY BAN HỘI HUYỆN 

Nơi nhận:   CHỦ TỊCH  

- Thường trực huyện Đoàn; 

- Thành viên UBH huyện; 

- Đảng ủy các xã; 

- UBH các xã trực thuộc;                                                                                
- Lưu VP. 

                                                                                              

 Tô Yến Vi               


