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HƯỚNG DẪN 
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gắn với việc xây dựng chi đoàn mạnh 

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

  Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023. Ban 

Thường vụ (BTV) Huyện đoàn hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm 

đối với đoàn viên và tổ chức Đoàn, như sau: 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Kiểm điểm nhằm phát hiện những ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức trong 

hệ thống Đoàn, từ đó có giải pháp khắc phục những khuyết điểm và phát huy 

những ưu điểm trong quản lý, điều hành và trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần 

nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, 

đơn vị. 

- Đánh giá đúng chất lượng đoàn viên và tổ chức Đoàn để các cấp bộ Đoàn 

đề ra giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và đoàn viên, đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

- Tạo động lực để đoàn viên và tổ chức Đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua và 

rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong mọi mặt, góp phần xây dựng Đoàn ngày càng 

vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 

- Kết quả đánh giá chất lượng đoàn viên và tổ chức Đoàn làm căn cứ xét thi 

đua, khen thưởng hằng năm, là căn cứ để thực hiện công tác cán bộ của Đoàn.  

- Đánh giá chất lượng tổ chức Đoàn thực hiện mỗi năm 1 lần gắn với việc 

tổng kết công tác năm; việc đánh giá phải đảm bảo khách quan, trung thực, dựa trên 

kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Đoàn. Đảm bảo xây dựng từ 50% chi đoàn 

ấp vững mạnh, tiêu biểu và chăm bồi đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem 

xét kết nạp đạt kế hoạch. 

II. NGUYÊN TẮC VÀ CĂN CỨ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 

1. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại 

- Đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện Đoàn Thanh niên. 

- Đảm bảo thống nhất, đồng bộ, liên thông trong hệ thống tổ chức Đoàn. 

- Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết, 

thống nhất; trung thực, khách quan, toàn diện, công bằng, công khai, minh bạch; 
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đúng thẩm quyền, trách nhiệm. 

- Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; kết quả, hiệu quả công 

việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại hằng năm. 

- Gắn trách nhiệm của cá nhân với tập thể; trách nhiệm của Bí thư Đoàn các 

cấp với kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn 

vị. 

2. Căn cứ đánh giá, xếp loại 

- Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của tập thể; 

nghĩa vụ, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cá nhân. 

- Cơ chế hoạt động, quy chế làm việc của tập thể; các quy định về việc chấp 

hành Điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc tu 

dưỡng, rèn luyện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa giao tiếp, tác 

phong, lề lối làm việc của cá nhân. 

- Chương trình, kế hoạch công tác, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm 

quyền giao, phê duyệt hằng năm. 

- Môi trường, điều kiện hoạt động, công tác và đặc thù giới. 

III. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐOÀN VÀ 

TẬP THỂ LÃNH ĐẠO 

1. Đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên 

1.1. Đối tượng đánh giá 

- Đối tượng đánh giá là đoàn viên có thời gian sinh hoạt tại chi đoàn liên tục 

từ 6 tháng trở lên, tính đến thời điểm đánh giá. Đối với đoàn viên chuyển sinh hoạt 

đoàn nhưng chưa đủ 6 tháng liên tục tại đơn vị mới, thì đơn vị mới tiến hành đánh 

giá dựa trên nhận xét của đơn vị cũ. 

- Trường hợp đoàn viên nghỉ chế độ thai sản; đi học tập, lao động, công tác 

tại đơn vị, địa phương khác không quá 3 tháng thì kết quả xếp loại chất lượng trong 

năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian sinh hoạt thực tế tại chi đoàn của 

năm đó. 

- Trường hợp đoàn viên nghỉ ốm từ 03 tháng trở lên thì không xếp loại đạt 

mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. 

- Đảng viên đang tham gia sinh hoạt đoàn không tiến hành xếp loại mà chi 

đoàn chỉ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên và 

chuyển kết quả đánh giá cho chi bộ để có thêm căn cứ đánh giá Đảng viên. 

1.2. Xếp loại chất lượng 

Chất lượng đoàn viên được xếp thành 4 mức: 

1.2.1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
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- Chấp hành nghiêm các chủ trương cua Đảng, chinh sách, pháp luật 

của Nhà nước; Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; các nôi quy, quy đinh cua 

đia phương, đơn vi nơi sinh hoạt; học tâp, lao động, công tác; là tấm gương mẫu 

mực trong tập thể về nội dung này. 

- Tham gia từ 90% các hoạt động do tổ chức Đoàn quản lý mình tổ chức trở 

lên; là nhân tố tích cực, luôn xung kích đi đầu trong các phong trào, các hoạt động 

củá chi đoàn và Đoàn cấp trên tổ chức; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

- Đạt mức “Hoàn thành xuất sắc” Chương trình rèn luyện đoàn viên. 

- Tích cực, chủ động tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú. 

1.2.2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

- Chấp hành nghiêm các chủ trương cua Đảng, chinh sách, pháp luật của 

Nhà nước; Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; các nôi quy, quy đinh cua đia 

phương, đơn vi nơi sinh hoạt; học tâp, lao động, công tác. 

- Tham gia tối thiểu 80% các hoạt động do tổ chức Đoàn quản lý mình tổ 

chức trở lên; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giáo. 

- Đạt mức “Hoàn thành tốt” Chương trình rèn luyện đoàn viên. 

- Có tham giá hoạt động Đoàn tại nơi cư trú. 

1.2.3. Hoàn thành nhiệm vụ 

- Chấp hành nghiêm các chủ trương cua Đảng, chinh sách, pháp luật của 

Nhà nước; Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; các nôi quy, quy đinh của đia 

phương, đơn vị nơi sinh hoạt; học tâp, lao động, công tác. 

- Tham gia tối thiểu 50% các hoạt động do tổ chức Đoàn quản lý mình tổ 

chức trở lên; hoàn thành nhiệm vụ được giáo. 

- Đạt mức “Hoàn thành” Chương trình rèn luyện đoàn viên. 

1.2.4. Không hoàn thành nhiệm vụ 

Đoàn viên vi phạm một trong các trường hợp sau thì xếp loại không hoàn 

thành nhiệm vụ: 

- Đang trong thời gian áp dụng các hình thức kỷ luật từ mức cảnh cáo trở 

lên (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại). 

- Vi phạm quy định củá Điều lệ Đoàn, nghị quyết của Đoàn; các nôi quy, 

quy đinh của địa phương, đơn vi nơi sinh hoạt; học tâp, lao động, công tác. 

  - Tham gia dưới 50% các hoạt động do tổ chức Đoàn quản lý mình tổ chức; 

không hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

- Đạt mức “Không hoàn thành” Chương trình rèn luyện đoàn viên. 

2. Đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đoàn 
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2.1. Đối với chi đoàn, chi đoàn cơ sở 

Việc đánh giá chất lượng chi đoàn, chi đoàn cơ sở (sau đây gọi chung là chi 

đoàn) căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đoàn theo quy định của 

Điều lệ Đoàn và các nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao. 

2.1.1. Đối tượng đánh giá 

Đối tượng đánh giá là chi đoàn, chi đoàn cơ sở có thời gian sinh hoạt từ 6 

tháng trở lên, tính đến thời điểm đánh giá. 

2.1.2. Xếp loại chất lượng 

Chất lượng chi đoàn được xếp thành 4 mức: 

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn ít nhất 1 tháng 1 lần (Đối với chi đoàn đặc thù 

mà đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi lao động, công tác 

khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cấp trên xác nhận thì sinh hoạt chi đoàn tối thiểu 

3 tháng 1 lần); sáng tạo, tích cực, chủ động thực hiện tốt 100% nhiệm vụ do Đoàn 

cấp trên giao. 

- Có sổ chi đoàn và ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định. 

- Thu, nộp đoàn phí đúng quy định. 

- 100% đoàn viên trong chi đoàn đăng ký và thực hiện Chương trình rèn 

luyện đoàn viên. 

- Kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng kết nạp); 

hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới do cấp ủy giao. 

- Ít nhất 80% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 

lên, không có đoàn viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. 

- Không có đoàn viên bị kỷ luật dưới mọi hình thức. 

- Đạt điểm trong bộ tiêu chí thi đua theo quy định (nếu có). 

b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn ít nhất 1 tháng 1 lần (Đối với chi đoàn đặc thù 

mà đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi lao động, công tác 

khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cấp trên xác nhận thì sinh hoạt chi đoàn tối thiểu 

3 tháng 1 lần; thực hiện đảm bảo 100% nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao. 

- Có sổ chi đoàn và ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định. 

- Thu, nộp đoàn phí đúng quy định. 

- Có từ 80% đến dưới 100% đoàn viên trong chi đoàn đăng ký và thực hiện 

Chương trình rèn luyện đoàn viên. 

- Kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng kết nạp); 
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hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới do cấp ủy giao. 

- Từ 60% đến dưới 80% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên, không có đoàn viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. 

- Đạt điểm trong bộ tiêu chí thi đua theo quy định (nếu có). 

c. Hoàn thành nhiệm vụ 

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn ít nhất 1 tháng 1 lần (Đối với chi đoàn đặc thù 

mà đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi lao động, công tác 

khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cấp trên xác nhận thì sinh hoạt chi đoàn tối thiểu 

3 tháng 1 lần); thực hiện đạt 70% nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao trở lên. 

- Có sổ chi đoàn, nhưng không ghi chép đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. 

- Thu, nộp đoàn phí đầy đủ nhưng không đúng thời gian quy định hoặc thu, 

nộp chưa đầy đủ, Đoàn cấp trên có nhắc nhở. 

- Có từ 50% đến dưới 80% đoàn viên trong chi đoàn đăng ký và thực hiện 

Chương trình rèn luyện đoàn viên. 

- Kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng kết nạp); 

hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới do cấp ủy giao. 

- Từ 50% đến dưới 60% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên, tỉ lệ đoàn viên không hoàn thành nhiệm vụ không quá 20%. 

- Đạt điểm trong bộ tiêu chí thi đua theo quy định (nếu có). 

d. Không hoàn thành nhiệm vụ 

Chi đoàn vi phạm một trong các trường hợp sau thì xếp loại không hoàn 

thành nhiệm vụ: 

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn không đủ 1 tháng 1 lần (đối với chi đoàn đặc 

thù mà đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi lao động, công 

tác khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cấp trên xác nhận nhưng tổ chức sinh hoạt 

chi đoàn vẫn không đảm bảo 3 tháng 1 lần); thiếu chủ động và thực hiện đạt dưới 

70% nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao. 

- Không có sổ chi đoàn hoặc có Sổ chi đoàn, nhưng không ghi chép đầy đủ 

các nội dung theo yêu cầu. 

- Không thu, nộp đoàn phí hoặc có thu, nộp đoàn phí nhưng không đúng quy 

định. 

- Trên 50% đoàn viên trong chi đoàn không đăng ký và thực hiện Chương 

trình rèn luyện đoàn viên. 

- Không kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng 

kết nạp); không hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới do cấp ủy giao. 

- Trên 20% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. 
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- Đạt điểm trong bộ tiêu chí thi đua theo quy định (nếu có). 

2.2. Đối với Đoàn cơ sở 

2.2.1. Đối tượng đánh giá 

Đối tượng đánh giá là các Đoàn cơ sở được thành lập được ít nhất 6 tháng 

trở lên tính đến thời điểm đánh giá. 

2.2.2 Xếp loại chất lượng 

Chất lượng Đoàn cơ sở được xếp thành 4 mức: 

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

- Được công nhận là Đoàn cơ sở “3 chủ động”. 

- Hướng dẫn các chi đoàn trực thuộc sinh hoạt, hoạt động có hiệu quả; sáng 

tạo, tích cực, chủ động thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn 

cấp trên giao. 

- Thu, nộp đoàn phí đúng quy định. 

- Ít nhất 80% chi đoàn trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

không có chi đoàn không hoàn thành nhiệm vụ. 

- Đạt điểm trong bộ tiêu chí thi đua theo quy định (nếu có). 

b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

- Được công nhận là Đoàn cơ sở “3 chủ động”. 

- Hướng dẫn các chi đoàn trực thuộc sinh hoạt, hoạt động có hiệu quả; hoàn 

thành các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao. 

- Thu, nộp đoàn phí đúng quy định. 

- Từ 60% đến dưới 80% chi đoàn trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm 

vụ trở lên, không có chi đoàn xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. 

- Đạt điểm trong bộ tiêu chí thi đua theo quy định (nếu có). 

c. Hoàn thành nhiệm vụ 

- Có xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hằng tháng, hằng quý và cả 

năm nhưng còn chưa cụ thể hóa nhiệm vụ Đoàn cấp trên giao vào nhiệm vụ tự thân 

của đơn vị mình. 

- Chưa chủ động hướng dẫn các chi đoàn trực thuộc sinh hoạt, hoạt động; 

thực hiện các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao còn bị động, không đầy đủ, 

kết quả chưa cao. 

- Có sổ danh sách đoàn viên; Sổ theo dõi kết nạp đoàn viên, trao Thẻ đoàn 

viên; Sổ giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn nhưng không ghi chép đầy đủ các 

nội dung theo quy định hoặc hệ thống sổ sách nêu trên không đầy đủ. 
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- Thu, nộp đoàn phí đầy đủ nhưng chưa đúng thời gian quy định hoặc thu, 

nộp chưa đầy đủ, Đoàn cấp trên có phê bình. 

- Từ 50% đến dưới 60% chi đoàn trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm 

vụ trở lên, tỉ lệ chi đoàn xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ không quá 20%. 

- Đạt điểm trong bộ tiêu chí thi đua theo quy định (nếu có). 

d. Không hoàn thành nhiệm vụ 

Đoàn cơ sở vi phạm một trong các trường hợp sau thì xếp loại không hoàn 

thành nhiệm vụ: 

- Không xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hằng tháng, hằng quý 

và cả năm. 

- 3 tháng liên tục không có hướng dẫn các chi đoàn sinh hoạt, hoạt động; 

thiếu chủ động và thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao. 

- Không có sổ danh sách đoàn viên; Sổ theo dõi kết nạp đoàn viên, trao Thẻ 

đoàn viên; Sổ giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn hoặc có các loại sổ trên nhưng 

không ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định. 

- Không thu, nộp đoàn phí hoặc có thu, nộp đoàn phí nhưng không đúng quy 

định. 

- Trên 20% chi đoàn trực thuộc xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. 

- Đảm bảo số điểm trong bộ tiêu chí thi đua theo quy định. 

- Đạt điểm trong bộ tiêu chí thi đua theo quy định (nếu có). 

3. Quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên, tổ chức Đoàn  

- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên, tổ chức Đoàn được thực hiện 

1 năm 1 lần, gắn với tổng kết công tác năm. 

- Đối với Đoàn khối trường học, việc đánh giá, xếp loại chất lượng tiến hành 

theo năm học. 

- Hình thức biểu quyết trong đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên, tổ chức 

đoàn: bằng phiếu kín. 

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên, tổ chức Đoàn thực hiện 

như sau: 

4.1. Chi đoàn, chi đoàn cơ sở tổ chức họp đánh giá, xếp loại chất lượng 

đoàn viên; tự đánh giá, xếp loại chất lượng chi đoàn và Ban Chấp hành chi 

đoàn; báo cáo kết quả xếp loại lên Đoàn cấp trên trực tiếp và cấp ủy cùng cấp 

- Ban Chấp hành chi đoàn báo cáo tổng kết hoạt động của chi đoàn; tập thể 

chi đoàn góp ý vào báo cáo tổng kết. 

- Từng đoàn viên tự đánh giá quá trình công tác, học tập, lao động, rèn luyện 
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cua bản thân và tự xếp loại. Tập thể chi đoàn nhận xét và biểu quyết xếp loại 

chất lượng từng đoàn viên; biểu quyết xếp loại chất lượng chi đoàn, Ban Chấp hành 

chi đoàn và báo cáo kết quả đánh giá lên Đoàn cơ sở (chi đoàn cơ sở báo cáo đánh 

giá lên Đoàn cấp huyện) và chi ủy. 

4.2. Ban Chấp hành Đoàn cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng chi đoàn 

trực thuộc; tự đánh giá, xếp loại chất lượng của Đoàn cơ sở và Ban Chấp hành 

Đoàn cơ sở; báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng lên Đoàn cấp huyện 

và cấp ủy cùng cấp.  

- Ban Chấp hanh Đoàn cơ sở đánh giá, biểu quyết và ra quyết định công 

nhận kết quả xếp loại chất lượng các chi đoàn trực thuộc. 

- Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tự đánh giá, biểu quyết xếp loại chất lượng 

Đoàn cơ sở và Ban Chấp hành Đoàn cơ sở; báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất 

lượng lên Đoàn cấp huyện và cấp ủy cùng cấp (hoặc lãnh đạo, quản lý về chuyên 

môn cùng cấp đối với nơi không có tổ chức Đảng). 

4.3. Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện đánh giá, xếp loại chất lượng Đoàn 

cấp cơ sở. 

 Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện đánh giá và ra quyết định công nhận kết 

quả xếp loại chất lượng Đoàn cấp cơ sở và Ban Chấp hành Đoàn cấp cơ sở; gửi kết 

quả đánh giá, xếp loại tới Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở (hoặc với tập thể lãnh 

đạo, quản lý về chuyên môn cùng cấp đối nơi không có tổ chức Đảng). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Huyện đoàn 

- Xây dựng hướng dẫn triển khai. 

- Ban Tổ chức - Kiểm tra Huyện đoàn theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc triển 

khai thực hiện của các cơ sở đoàn trực thuộc. 

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc: Các cơ sở Đoàn trực thuộc căn cứ hướng dẫn 

thực hiện các tại đơn vị và các chi đoàn trực thuộc. 

Trên đây là Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đoàn 

viên và tổ chức Đoàn gắn với việc xây dựng chi đoàn mạnh. 
 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh đoàn; Ban TCKT tỉnh đoàn; 

- TT Huyện ủy; 

- Ban Dân vận Huyện ủy; 

- BTV Huyện Đoàn; 

- Các chi, đảng bộ có liên quan; 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc; 

- Lưu VP, Wepsite. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ  

BÍ THƯ  

 
                         Phan Thị Ngọc Cẩm 
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