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BCH CHI ĐOÀN CƠ QUAN

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 12 năm 2013

***

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN
CHI ĐOÀN CƠ QUAN NHIỆM KỲ 2013-2014
A. THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ (thang 100 điểm)
1. Điểm tham gia công tác: Tối đa 30 điểm
Tuỳ theo kết quả tham gia công tác, đoàn viên được nhận mức điểm tương ứng
sau:
TT
1
2

Nội dung đánh giá
GV giảng dạy đúng giờ, đạt kết quả khá giỏi
≥30%
Nhân viên các phòng làm việc đúng giờ, hoàn
thành tốt công việc được giao

Số điểm

Ghi chú

Đạt 30 điểm
Đạt 30 điểm

2. Điểm tham gia phong trào: tối đa 50 điểm
Đoàn viên không tham gia các hoạt động bắt buộc sẽ bị trừ đến hết số “Điểm tối
đa”.
TT
1
2
3

Nội dung đánh giá
Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi
đoàn.
Tham gia đầy đủ các hoạt động bắt buộc
cấp chi đoàn.
Tham gia đầy đủ các hoạt động bắt buộc
cấp Đoàn trường, Hội sinh viên trường.
Tổng điểm

Điểm
tối đa
10 điểm
10 điểm
30 điểm

Ghi chú
Trừ 5 điểm/lần P;
trừ 10 điểm/lần OP.
Mỗi lần không tham
gia trừ 05 điểm.
Mỗi lần không tham
gia trừ 10 điểm.

50 điểm

3. Ý thức đoàn viên: tối đa 20 điểm
TT
1
2
3

Nội dung đánh giá
Chấp hành các quy định của Nhà trường, của
Đoàn trường về tư cách đoàn viên.
Ý thức xây dựng chi đoàn và tham gia phong
trào Đoàn - Hội.
Tác phong đạo đức, quan tâm giúp đỡ đoàn
viên trong học tập và công tác.
Tổng điểm

Điểm
tối đa

Ghi chú

10 điểm

Mỗi lần vi phạm
trừ 5 điểm

05 điểm
05 điểm
20 điểm

Điểm phạt:
- Đoàn viên vi phạm kỷ luật dưới mọi hình thức không được cộng điểm thưởng và
bị trừ điểm như sau:
+ Trừ 40 điểm với mức khiển trách.
+ Trừ 50 điểm với mức cảnh cáo trở lên.
- Đoàn viên không chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức: trừ 5 điểm/lần
đầu; trừ 10 điểm/lần vi phạm tiếp theo.
- Đoàn viên chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ đóng đoàn phí mà không có lý
do chính đáng: trừ 5 điểm/lần đầu; 10 điểm/lần vi phạm tiếp theo.
- Đoàn viên là Đại biểu được triệu tập tham dự Đại hội đoàn các cấp không tham
dự Đại hội mà không có lý do chính đáng: trừ 30 điểm.
- Đoàn viên vắng mặt trong các buổi họp được triệu tập mà không có lý do chính
đáng: trừ 10 điểm/lần.
Điểm thưởng:
- Đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội như hiến máu nhân đạo, tình
nguyện,…: cộng 10 điểm/lần tham gia.
- Đoàn viên là thành viên tích cực tham gia tổ chức các hoạt động, phong trào của
chi đoàn, Đoàn trường: cộng 05 điểm.
- Đoàn viên có thành tích xuất sắc đã được ghi nhận như đạt thành tích trong
NCKH cấp Khoa: cộng 10 điểm; đạt thành tích trong NCKH cấp Trường: cộng
15 điểm; khen thưởng cấp đoàn trường: cộng 10 điểm; khen thưởng cấp Trường:
cộng 15 điểm; đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở: cộng 15 điểm.
- Đoàn viên có sáng kiến trong hoạt động Đoàn - Hội đã được áp dụng đạt hiệu quả
cao. Tuỳ theo mức độ ảnh hưởng của hoạt động đến đoàn viên, mức điểm thưởng
tối đa là 20 điểm/1 sáng kiến.
B. XẾP LOẠI ĐOÀN VIÊN.
Căn cứ tổng điểm được tích luỹ, đoàn viên được xếp loại như sau:
Điểm tích lũy ≤ 50 điểm

Đoàn viên YẾU

50 <Điểm tích lũy ≤ 60 điểm

Đoàn viên TRUNG BÌNH

60 < Điểm tích lũy ≤ 80 điểm

Đoàn viên KHÁ

Điểm tích lũy > 80 điểm

Đoàn viên XUẤT SẮC

C. BÌNH XÉT DANH HIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ
Đoàn viên được công nhận là Đoàn viên ưu tú phải đạt các tiêu chuẩn sau:
- Là đoàn viên xuất sắc.
- Là đoàn viên tích cực tham gia tổ chức các hoạt động, phong trào ở chi đoàn,
Đoàn trường hoặc Hội sinh viên.

- Đạo đức, tác phong tốt; biết giúp đỡ đoàn viên trong học tập và công tác.
- Biết giữ gìn đoàn kết nội bộ và được tập thể tín nhiệm và bình chọn.
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