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 TỈNH ĐOÀN HÀ TĨNH 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH 

*** 

Số: 06-HD/ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

  

      Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 10 năm 2015 

 

HƯỚNG DẪN  

PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN, PHÂN LOẠI CHI ĐOÀN  

VÀ BÌNH BẦU DANH HIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ 

 

Căn cứ Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tiêu chuẩn phân 

loại đoàn viên; xét tình hình thực tế của Đoàn trường Đại học Hà Tĩnh; Ban 

Thường vụ Đoàn trường Hướng dẫn phân loại đoàn viên, Chi đoàn và  bình bầu 

danh hiệu đoàn viên ưu tú, cụ thể như sau: 

I. Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN, PHÂN LOẠI 

CHI ĐOÀN VÀ BÌNH BẦU DANH HIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ 

- Thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tạo thi đua 

lành mạnh. 

- Cuối mỗi học kỳ, trên cơ sở phân loại Đoàn viên từng kỳ học, Bí thư chi 

đoàn ghi nhận xét phân loại vào sổ Đoàn viên của từng Đoàn viên, là cơ sở 

chuyển sinh hoạt Đoàn khi tốt nghiệp ra trường. 

- Đảm bảo công bằng, chính xác trong thi đua, khen thưởng, đánh giá 

thành tích Đoàn viên, cán bộ Đoàn. 

- Đoàn viên xuất sắc, được công nhận là Đoàn viên ưu tú 02 học kỳ liên 

tiếp là cơ sở chính để xét giới thiệu tham gia lớp học cảm tình Đảng. 

II. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN  

1. Đoàn viên xuất sắc 

- Là những đoàn viên gương mẫu, tích cực và sáng tạo trong công tác 

Đoàn và phong trào thanh niên, thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đoàn viên 

được quy định trong điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn: 

+ Đối đoàn viên là HSSV: Gương mẫu trong học tập, nghiên cứu khoa 

học. Có kết quả học tập từ loại khá trở lên (điểm trung bình chung học kỳ 

(ĐTBCHK) từ 2.5 trở lên (theo hệ số 4), không bị trượt bất kỳ học phần nào 

(không có điểm F) trong học kỳ đó.  

+ Đối với đoàn viên là cán bộ, giảng viên: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

được giao. 

- Trong công tác rèn luyện tư cách phẩm chất đạo đức: hoàn thành tốt các 

nhiệm vụ được giao; Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, hoạt động của Đoàn; 
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Chấp hành tốt các quy định về kỷ luật tại nơi học tập, công tác và Pháp luật Nhà 

nước; Đóng Đoàn phí đầy đủ, đúng quy định. 

+ Đối với đoàn viên là cán bộ, giảng viên: Trong gia đoạn 6 tháng xét 

phân loại, có số tháng xếp loại A từ 5 lần trở lên. 

+ Đối với đoàn viên là HSSV: Trực tiếp tham gia tình nguyện ít nhất 05 

ngày trong học kỳ, hoặc tham gia 1 chiến dịch tình nguyện trọng tâm (Tình 

nguyện mùa đông, Tình nguyện mùa hè xanh, Hiến máu tình nguyện); Là thành 

viên của 1 trong các CLB, Đội, Nhóm từ cấp Khoa trở lên. 

2. Đoàn viên khá 

- Là những đoàn viên thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của người đoàn viên 

được quy định rõ trong điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn: 

+ Đối đoàn viên là HSSV: Gương mẫu trong học tập, nghiên cứu khoa 

học. Có kết quả học tập từ loại khá trở lên (điểm trung bình chung học kỳ 

(ĐTBCHK) từ 2.0 trở lên (theo hệ số 4), có không quá 01 học phần bị điểm 

trong học kỳ.  

+ Đối với đoàn viên là cán bộ, giảng viên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao. 

- Trong công tác rèn luyện tư cách phẩm chất đạo đức: hoàn thành tốt các 

nhiệm vụ được giao; Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, hoạt động của Đoàn; 

Chấp hành tốt các quy định về kỷ luật tại nơi học tập, công tác và Pháp luật Nhà 

nước; Đóng Đoàn phí đầy đủ, đúng quy định. 

+ Đối với đoàn viên là cán bộ, giảng viên: Trong gia đoạn 6 tháng xét 

phân loại, có số tháng xếp loại A từ 4 lần trở lên. 

+ Đối với đoàn viên là HSSV: Trực tiếp tham gia tình nguyện ít nhất 03 

ngày trong học kỳ, hoặc tham gia 1 chiến dịch tình nguyện trọng tâm (Tình 

nguyện mùa đông, Tình nguyện mùa hè xanh, Hiến máu tình nguyện); Là thành 

viên của 1 trong các CLB, Đội, Nhóm từ cấp Chi đoàn trở lên. 

3. Đoàn viên trung bình 

- Chưa thể hiện rõ ý thức về nhiệm vụ của người đoàn viên được quy định 

rõ trong điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Có cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn: 

+ Đối đoàn viên là HSSV: có cố gắng vươn lên trong học tập, có không 

quá 02 học phần bị điểm F trong học kỳ. 

+ Đối với đoàn viên là cán bộ, giảng viên: Hoàn thành nhiệm vụ được 

giao. 
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- Trong công tác rèn luyện tư cách phẩm chất đạo đức: Tham gia không 

thường xuyên các buổi sinh hoạt Đoàn; đóng Đoàn phí chậm hoặc, không đầy 

đủ. 

+ Đối với đoàn viên là cán bộ, giảng viên: Trong gia đoạn 6 tháng xét 

phân loại, có số tháng xếp loại A từ 03 lần trở lên. 

+ Đối với đoàn viên là HSSV: Trực tiếp tham gia tình nguyện ít nhất 01 

ngày trong học kỳ. Không tham gia các CLB, Đội, Nhóm. 

4. Đoàn viên yếu, kém 

- Thiếu ý thức thực hiện nhiệm vụ được giao, không hoàn thành nhiệm vụ 

của người đoàn viên được quy định trong điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Ít tham gia sinh hoạt Đoàn và hoạt động của các CLB, Đội, Nhóm của 

Đoàn thanh niên, Hội sinh viên. 

- Đóng Đoàn phí không đầy đủ, không đúng quy định. 

- Vi phạm kỷ luật, chưa có ý thức tự giác kiểm điểm và sửa chữa. 

II. QUY TRÌNH BÌNH BẦU DANH HIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ 

Bước 1: Vào cuối mỗi học kỳ, Ban Chấp hành Chi đoàn tổ chức họp chi 

đoàn sơ kết công tác Đoàn và phong trào sinh viên của chi đoàn trong cả học kỳ. 

Sau đó, BCH Chi đoàn tổ chức cho đoàn viên bình bầu danh hiệu đoàn viên ưu 

tú. 

Lưu ý: Trước khi tổ chức bình bầu, chủ tọa cuộc họp (là đ/c Bí thư chi 

đoàn) phải thông báo cho đoàn viên của Chi đoàn biết về các tiêu chí cần có 

của người đoàn viên ưu tú, số lượng đoàn viên ưu tú theo chỉ tiêu của Liên chi 

đoàn; xin ý kiến chi đoàn hình thức bình bầu (bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết bằng 

tay). 

Bước 2: BCH Chi đoàn tổng hợp toàn bộ văn bản liên quan đến buổi sơ 

kết, trong đó có biên bản bình bầu danh hiệu đoàn viên ưu tú gửi lên BCH LCĐ. 

Bước 3: BCH LCĐ căn cứ vào biên bản bình bầu đoàn viên ưu tú của các 

chi đoàn, quá trình hoạt động của đoàn viên trên các mặt công tác (trong đó cần 

lưu ý điểm tổng kết học kỳ và các đoàn viên có học phần thi lại) để xét và đề 

nghị đoàn cấp trên công nhận danh hiệu đoàn viên ưu tú cho các đoàn viên trong 

LCĐ của mình. 

Bước 4: BCH LCĐ nộp cho Đoàn trường toàn bộ danh sách đoàn viên 

được bầu chọn là đoàn viên ưu tú, kèm theo Biên bản họp BCHLCĐ về việc bầu 

chọn, thông qua danh sách đoàn viên ưu tú của các Chi đoàn. 

Bước 5: BTV Đoàn trường căn cứ vào Hồ sơ đoàn viên ưu tú do BCH các 

LCĐ nộp lên, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chí đoàn viên ưu tú, sau đó gửi lại cho 
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BCH LCĐ để BCHLCĐ kiểm tra và xác nhận. Sau khi kiểm tra và xác nhận 

xong, BCH LCĐ gửi lại cho BTV Đoàn trường. 

Bước 6: BTV Đoàn trường ra Quyết định công nhận và cấp giấy chứng 

nhận danh hiệu ĐVƯT. 

III. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI CHI ĐOÀN 

1. Chi đoàn vững mạnh 

- Đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ chi đoàn, có tổ chức các buổi sinh 

hoạt chi đoàn (mỗi tháng ít nhất 1 lần, thể hiện trong Sổ chi đoàn). Tổ chức Đại 

hội, Hội nghị đúng quy định, thực hiện tốt công tác Đoàn vụ và quản lý đoàn 

viên (sử dụng sổ chi đoàn). 

- Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội 

dung hoạt động bám sát với nhiệm vụ chính trị của chi đoàn và định hướng chỉ 

đạo của đoàn cấp trên. Hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng, phù hợp với 

điều kiện của chi đoàn. Thực hiện tốt các chương trình do Đoàn cấp trên tổ chức 

và chỉ đạo. Chủ động thiết lập và xử lý các mối quan hệ của chi đoàn. 

- Tổ chức thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên. Phát huy tốt 

nguồn lực của đoàn viên trong quá trình thực hiện chương trình. 

- Hoàn thành ít nhất 1 chương trình tình nguyện hoặc tổ chức ít nhất 1 

hoạt động phong trào đoàn (có báo cáo cho Liên chi đoàn) trong năm học. 

- Chi đoàn phải có tối thiểu 2/3 đoàn viên xếp loại khá trở lên, không có 

quá 5% đoàn viên xếp loại yếu kém. 

- Đảm bảo 100% đoàn viên hoàn thành đoàn phí đầy đủ, quỹ đoàn đầy đủ. 

2. Chi đoàn khá 

- Đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ chi đoàn (mỗi tháng ít nhất 1 lần). Tổ 

chức Đại hội, Hội nghị đúng quy định, thực hiện tốt công tác Đoàn vụ và quản 

lý đoàn viên (sử dụng sổ chi đoàn). 

- Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội 

dung hoạt động bám sát với nhiệm vụ chính trị của chi đoàn và định hướng chỉ 

đạo của Đoàn cấp trên. 

- Làm tốt công tác tập hợp sinh viên.. 

- Chi đoàn phải đảm bảo có không quá 1/4 đoàn viên trong chi đoàn xếp 

loại yếu kém. 

- Đảm bảo ít nhất 90% hoàn thành đoàn phí, quỹ đoàn đầy đủ (Còn nhiều 

nhất 10% đoàn viên chưa đóng đoàn phí nhiều nhất 3 tháng). 

3. Chi đoàn trung bình 

- Chế độ sinh hoạt định kì chi đoàn không thường xuyên. 
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- Chưa chủ động trong việc tham gia các các hoạt động, phong trào do 

Đoàn cấp trên tổ chức, chỉ đạo, trong việc tổ chức đại hội, hội nghị chi đoàn. 

- Công tác tập hợp sinh viên chưa đạt hiệu quả. 

- Chi đoàn có không quá 1/3 đoàn viên phân loại yếu kém. 

- Đảm bảo ít nhất 70% đoàn viên hoàn thành đoàn phí. 

4. Chi đoàn yếu kém 

Không đảm bảo tổ chức được sinh hoạt và hoạt động chi đoàn theo những 

yêu cầu nội dung tiêu chuẩn cho các loại như đã nêu ở trên, ví dụ như: không 

đảm bảo chế độ sinh hoạt chi đoàn định kì; các hoạt động mờ nhạt, gây mất lòng 

tin của đoàn viên đối với tổ chức Đoàn Thanh niên. 

Trên đây là những tiêu chuẩn phân loại đoàn viên; phân loại Chi đoàn và 

bình bầu đoàn viên ưu tú. Ban Chấp hành các Chi đoàn tiến hành họp phân loại 

đoàn viên (theo học kỳ) và gửi danh sách về Liên chi đoàn; Liên chi đoàn tổng 

hợp, họp phân loại chi đoàn (theo năm học) và gửi toàn bộ hồ sơ danh sách về 

Đoàn trường.  

Đề nghị các đồng chí là Bí thư, Phó BT LCĐ, CĐ hướng dẫn và triển khai 

trực tiếp tới đoàn viên được rõ để có sự phân loại đoàn viên, chi đoàn chính xác 

và công bằng, phản ánh đúng chất lượng đoàn viên trong chi đoàn, chất lượng 

chi đoàn trong Liên chi đoàn. 

Hướng dẫn này được áp dụng bắt đầu từ học kỳ I năm học 2015 -2016. 

Nơi nhận: 

- Tỉnh đoàn (để báo cáo); 

- Đảng ủy, BGH (để báo cáo); 

- Các Chi bộ (để phối hợp chỉ đạo); 

- Các LCĐ, CĐTT (để thực hiện); 

- Lưu VP. 

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG 

BÍ THƯ 

 

(đã ký) 
 

 

Biện Văn Quyền 

 


