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THANG ĐIỂM THI ĐUA

1. Thi đua giữa các chi đoàn:

- Xét thi đua giữa các chi đoàn theo hình thức tuyên dương hàng tháng và có khen

thưởng mỗi học kì.

- Thi đua theo hình thức đánh giá điểm chi đoàn, chi đoàn nào có số điểm thi đua cao

nhất sẽ được tuyên dương hàng tháng và cuối mỗi học kì sẽ có hình thức khen

thưởng cho các chi đoàn hoạt động xuất sắc.

- Hình thức đánh giá sẽ dựa theo thang điểm thi đua như sau:

 Chi đoàn tham gia 1 hoạt động do BCH Đoàn – Hội khoa tổ chức sẽ được

cộng 5đ thi đua.

 Cứ 1 đoàn viên có điểm hoạt động trên 15đ/ tháng sẽ được cộng 5đ cho

chi đoàn.

 Cứ 1 hoạt động mà chi đoàn chủ động tổ chức, thu hút được trên 50% sinh

viên trong chi đoàn tham gia sẽ được cộng 15đ.

 Cứ 1 hoạt động chi đoàn tổ chức thu hút được trên 30% sinh viên trong chi

đoàn tham gia sẽ được cộng 10đ.

 Chi đoàn có 1 đoàn viên không tham gia bất cứ hoạt động nào trong suốt

tháng sẽ bị trừ 3đ/ đv, trong suốt học kì sẽ bị trừ 5đ/đv.

 Chi đoàn không tổ chức được một hoạt động nào( kể cả các hoạt động

CTXH) trong suốt cả một học kì sẽ bị trừ 20đ.

2. Thi đua giữa các đoàn viên trong chi đoàn:

- Thi đua giữa các đoàn viên trong chi đoàn với nhau và giữa các đoàn viên trong

khoa.

- Hình thức thi đua dựa trên điểm thi đua hàng tháng và mỗi học kỳ. Đề nghị chi

đoàn có hình thức tuyên dương khen thưởng với các cá nhân có điểm thi đua cao và

tích cực trong việc hoat động.

- Thang điểm thi đua theo cá nhân:



 Đoàn viên tham gia hoạt động do lớp hoặc BCH Đoàn tổ chức ( kể cả hoạt

động CTXH) được cộng 3đ/hđ.

 Đoàn viên tham gia tổ chức các hoạt động của lớp hoặc của BCH đoàn

được cộng 10đ/hđ.

 Đoàn viên tham gia các buổi hội thảo, tham gia sinh hoạt các CLB anh

văn, các hoạt động mang tính học thuật được cộng 5đ/hđ.

 Đoàn viên không tham gia bất cứ hoạt động nào trong một tháng sẽ bị trừ

5đ, đoàn viên không tham gia bất cứ hoạt động nào trong một học kì sẽ bị

trừ 10đ.

 Đối với đoàn viên là cán bộ Đoàn hoặc BCS lớp sẽ được cộng 15đ một

tháng nếu hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ được giao, nếu không thực

hiện tốt( không nộp báo cáo hoạt động hàng tháng, không nộp tổng kết

điểm thi đua hàng tháng, không tham dự họp hàng tháng) sẽ bị trừ 10đ/

ng/tháng.

 Đối với đoàn viên không tham gia các buổi họp lớp sẽ bị trừ 5đ/buổi họp.

3. Lưu ý: Điểm thi đua sẽ là cơ sở để xét khen thưởng cuối năm, và xét tuyển chọn cho

các hoạt động có số lượng giới hạn như: MHX, CTXH,….. Ngoài ra, điểm thi đua

cũng sẽ ảnh hưởng tới điểm rèn luyện và các danh hiệu đoàn viên, chứng nhận hoạt

động, học bổng cho sinh viên.
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