BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2020

HƯỚNG DẪN
Về việc sử dụng phần mềm đánh giá thi đua cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn
--------1. Tên phần mềm: Phần mềm đánh giá thi đua cơ sở Đoàn trực thuộc
Thành Đoàn.
2. Chức năng:
2.1. Báo cáo, thông tin hoạt động của cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn
2.2. Đánh giá thi đua cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn.
2.3. Cung cấp minh chứng Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong
trào thanh thiếu nhi Thành phố hằng năm.
2.4. Tích hợp đề xuất khen thưởng và thẩm định hồ sơ khen thưởng của
cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn (dự kiến).
3. Đăng nhập hệ thống:
- Đường dẫn truy cập: https://coso.thanhdoanhcm.com.vn/.
- Tên đăng nhập và mật khẩu: Cơ sở Đoàn sử dụng lại tên đăng nhập và
mật khẩu dùng để đăng nhập vào phần mềm hệ thống quản lý khen thưởng của
Thành Đoàn (mỗi đơn vị được tạo tối đa 04 tài khoản phụ).
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4. Quy trình thực hiện:
4.1. Đối với việc cập nhật thông tin và tạo tài khoản phụ:
- Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm theo tài khoản được cung cấp.
- Bước 2: Cập nhật thông tin đơn vị và đổi mật khẩu.
- Bước 3: Chọn “Quản lý tài khoản đơn vị” để tạo tài khoản phụ.
- Bước 4: Lưu thông tin.
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* Đối với việc thay đổi mật khẩu:
- Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm theo tài khoản được cung cấp.
- Bước 2: Chọn “Tên tài khoản đơn vị” ở góc phải phía trên màn hình.
- Bước 3: Thay đổi mật khẩu tài khoản.
- Bước 4: Lưu thông tin.
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4.2. Đối với việc nhập thông tin hoạt động:
- Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm theo tài khoản được cung cấp.
- Bước 2: Chọn “Quản lý hoạt động” ở thanh công cụ bên trái, sau đó
chọn “Danh sách hoạt động”.
- Bước 3: Chọn “Thêm hoạt động”, sau đó cung cấp đầy đủ các thông tin
theo yêu cầu (các yêu cầu có dấu * là bắt buộc nhập thông tin).
- Bước 4: Lưu thông tin.
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4.3. Đối với việc nhập thông tin hoạt động thông qua mẫu Excel:
+ Bước 1: Chọn “Cập nhật hoạt động”.
+ Bước 2: Thực hiện “Tải file mẫu” (ô màu cam).
+ Bước 3: Thực hiện cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của biểu mẫu.
+ Bước 4: Chọn và tải tệp tin vừa thực hiện lên phần mềm.
+ Bước 5: Chọn “Nhập hoạt động” (ô màu xanh lá) để cập nhật thông tin
biểu mẫu lên phần mềm.
+ Lưu ý: Đối với biểu mẫu nhập thông tin hoạt động, cơ sở Đoàn phải
chọn các giá trị tương ứng các đề mục của biểu mẫu theo bảng hướng dẫn.
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* Một số vấn đề cần lưu ý:
- Cơ sở Đoàn nhập đầy đủ, chính xác thông tin theo yêu cầu; đối với các
mục không bắt buộc, cơ sở Đoàn có thể nhập hoặc không nhập.
- Đối với “Số lượng tham gia”: Cơ sở Đoàn nhập số liệu.
- Đối với các tiểu mục số lượng: Cơ sở Đoàn chọn nội dung cần báo cáo
số liệu, sau đó nhập số liệu.
- Đối với “Link văn bản”: Cơ sở Đoàn tải các văn bản có liên quan lên hệ
thống lưu trữ trực tuyến (Google Drive), sau đó nhập đường dẫn vào ô “Link
văn bản”.
- Đối với “Link minh chứng”: Cơ sở Đoàn nhập đường dẫn tin, bài viết
vào ô “Link minh chứng”; đối với hình ảnh minh chứng, cơ sở Đoàn tải các hình
ảnh có liên quan lên hệ thống lưu trữ trực tuyến (Google Drive), sau đó nhập
đường dẫn vào ô “Link minh chứng” (cung cấp tối đa 05 hình ảnh/hoạt động).
- Đối với mục “Tóm tắt hoạt động”: Cơ sở Đoàn báo cáo tóm tắt hoạt
động, trong đó nêu rõ thông tin cụ thể các nội dung của các tiểu mục số lượng đã
nhập. Ví dụ: Hoạt động A gồm các hoạt động A1, A2, A3…, trong đó A1 hoạt
động là sân chơi, A2 là hoạt động giao lưu, A3 là hoạt động tuyên dương; khi
nhập mục số lượng tham gia, cơ sở Đoàn sẽ nhập số lượng người tham gia hoạt
động A, các tiểu mục số lượng A1 sẽ là số lượng người tham gia sân chơi, A2 sẽ
là số lượng người tham gia giao lưu, A3 sẽ là số tập thể/cá nhân được tuyên
danh hiệu/giải thưởng.
- Cơ sở Đoàn cung cấp đầy đủ các minh chứng, đặc biệt các minh chứng
có liên quan đến việc thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong
trào thanh thiếu nhi Thành phố hằng năm theo triển khai của Ban Thường vụ
Thành Đoàn. Các minh chứng sẽ phục vụ cho việc đánh giá thi đua cơ sở Đoàn
trực thuộc Thành Đoàn và minh chứng kết quả thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá
công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố theo quy định của
Trung ương Đoàn.
4.4. Đối với việc nhập thông tin mô hình/giải pháp: Thực hiện tương tự
như trên.
4.5. Đối với việc nhập bảng điểm:
- Bước 1: Chọn mục “Bảng điểm” ở thanh công cụ bên trái, sau đó chọn
cụ thể các đề mục theo các mảng công tác.
- Bước 2: Nhập thông tin theo yêu cầu (điểm tự chấm, hoạt động minh
chứng, giải trình (nếu có)) của các tiểu mục.
- Bước 3: Lưu thông tin sau khi nhập nội dung trong các tiểu mục.
* Một số vấn đề lưu ý:
- Đối với ô “Hoạt động minh chứng”: Cơ sở Đoàn thực hiện chọn các hoạt
động đã được cập nhật trong phần quản lý hoạt động.
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- Đối với ô “Giải trình”: Cơ sở Đoàn chỉ giải trình theo yêu cầu của thang
điểm đối với các hoạt động không có trong phần quản lý hoạt động.
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4.6. Đối với việc thực hiện các điều kiện chấm điểm theo minh chứng
Bộ tiêu chí năm 2020:
4.6.1. Nội dung minh chứng: Căn cứ vào từng nội dung minh chứng (theo
mẫu quy định), các thông tin, số liệu được cung cấp của đơn vị phải đảm bảo
đầy đủ và chính xác. Trong trường hợp không tìm được thông tin, số liệu minh
chứng, đơn vị phải ghi rõ lý do cụ thể.
4.6.2. Hình ảnh và tệp tin minh chứng:
a. Hình ảnh minh chứng:
- Căn cứ vào từng nội dung minh chứng (theo mẫu quy định), các hình
ảnh được cung cấp của đơn vị phải đảm bảo theo yêu cầu và có chất lượng tốt
(có dung lượng ít nhất 1Mb), đối với các minh chứng hình ảnh, cơ sở Đoàn gửi
tối đa 03 hình ảnh/điều kiện chấm điểm.
- Hình ảnh minh chứng phải được ký hiệu và đánh số thứ tự theo nguyên
tắc “TCa.b.c”, trong đó:
+ a: Số thứ tự của nội dung đánh giá
+ b: Số thứ tự của điều kiện chấm điểm
+ c: Số thứ tự của hình ảnh minh chứng
* Ví dụ: Hình ảnh có ký hiệu là TC1.1.3 được hiểu là hình số 3 của điều
kiện chấm điểm số 1 của nội dung đánh giá số 1
t p và àm th o tư tư ng
đạo đứ phong á h ồ h inh .
- Các đơn vị lưu ý ký hiệu của nội dung minh chứng trong các biểu mẫu
do Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai để thực hiện đúng yêu cầu và lập phụ
lục chú thích hình ảnh minh chứng, cụ thể như sau:
Nội dung hình ảnh
Ký hiệu
Ghi
(Nêu rõ tên đơn vị tổ chức, tên hoạt động, thời gian,
TT
địa điểm diễn ra hoạt động, có thể bổ sung thêm
hình ảnh
chú
nội dung chính của hoạt động)
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TC1.1.3

Đơn vị X tổ chức hội nghị Y để tổ chức
học tập, quán triệt 2 chuyên đề: chuyên đề “Học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ,
chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của
thanh thiếu nhi” cho cán bộ đoàn; chuyên đề
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm,
nói đi đôi với làm” trong đoàn viên, thanh niên
vào ngày A tại địa điểm B.

b. Tệp tin, đường link minh chứng:
Đối với các nội dung minh chứng có yêu cầu cung cấp danh sách có xác
nhận của cấp ủy hoặc chính quyền địa phương, quyết định công nhận, đường
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link bài viết…, đơn vị gửi tệp tin sao chụp (scan) có đóng dấu đỏ hoặc cung cấp
trực tiếp đường link vào phần mềm thi đua.
* Trong quá trình thực hiện, cơ sở Đoàn có thể trao đổi các vấn đề có
liên quan với bộ phận phụ trách phần mềm thông qua:
- Hộp thư thoại tương tác trực tiếp trên phần mềm.
- Đồng chí Huỳnh Công Trình - Cán bộ Văn phòng Thành Đoàn, số điện
thoại: 0726.449.734, thư điện tử: hctrinh.thanhdoan@tphcm.gov.vn.
- Đồng chí Trần Anh Tuấn - Kỹ thuật viên phần mềm, số điện thoại:
0903.620.263.
VĂN PHÒNG THÀNH ĐOÀN

