
ĐẢNG BỘ……………………………...
CHI BỘ…………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………, ngày tháng năm

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
Năm 2017

Họ và tên: ……………………….…….Ngày sinh:……………………….
Chức vụ Đảng:……………………………………………………………..
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: …………………………………………..
Đơn vị công tác:……………………………………………………………
Chi bộ:……………………………………………………………………...
I. TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Ưu điểm, kết quả công tác
1.1. Về tư tưởng chính trị
1.2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
1.3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
1.4. Về tổ chức kỷ luật
2. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân
3. Phương hướng, biện pháp khắc phục
4. Tự nhận mức phân loại chất lượng

ĐẢNG VIÊN TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

II. Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CHI BỘ
- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
- Chi bộ phân loại chất lượng:……………………………………………..
- Kết quả biểu quyết .............................................................................

………………, ngày tháng năm
T/M CHI BỘ

BÍ THƯ
III. XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY
- Đồng chí: .................................................... ...............................................
- Đảng bộ phân loại chất lượng:…………………………………………..
- Kết quả biểu quyết..............................................................................

Hà Nội, ngày tháng năm
T/M ĐẢNG ỦY

ĐẢNG BỘ……………………………... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM



CHI BỘ…………………………………
……………, ngày… tháng… năm……

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN
(Của chi ủy nơi cư trú về bản thân và gia đình cán bộ, đảng viên)

- Họ và tên: ……………………….…………….……………………………….
- Chức vụ hiện nay:..……………………..……………………………….. …….
- Tên cơ quan, đơn vị công tác:…………..…….………………. ………………

1. Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà
nước tại nơi cư trú:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

3. Mối quan hệ với nhân dân nơi cư trú:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

4. Nhận xét khác:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Bản nhận xét này được làm thành 02 bản, 01 bản gửi cho cơ quan, 01 bản
lưu tại chi ủy nơi cư trú

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY
XÃ, PHƯỜNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

T/M CHI ỦY
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẢNG BỘ CƠ QUAN ỦY BAN DÂN TỘC
CHI BỘ…………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM



……………, ngày… tháng… năm……

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN LOẠI

TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2017

1. Đối với tổ chức đảng:

Trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

2. Đối với cá nhân

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phân loại

Hoàn thành

xuất sắc

nhiệm vụ

Hoàn thành

tốt nhiệm

vụ

Hoàn

thành

nhiệm vụ

Không

hoàn

thành

nhiệm vụ

………………, ngày tháng năm
T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

ĐẢNG BỘ CƠ QUAN ỦY BAN DÂN TỘC
CHI BỘ…………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày… tháng… năm……



TỜ TRÌNH

Đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân 2017

Kính gửi:

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu CB.

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

CHI BỘ………………….
DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN

ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG NĂM 2017

I. Đối với tổ chức Đảng

Mẫu số 5



Cấp đề nghị khen

Thành tích đã được ghi nhận

(ghi rõ thành tích đã được Đảng, chính quyền

và các tổ chức đoàn thể khen thưởng từng năm)

Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc Thành tích 2017

Đảng ủy Khối các cơ quan TW Thành tích 5 năm liền từ 2013 đến 2017

II. Đối với đảng viên

Stt
Họ và tên

đảng viên

Chức vụ, nơi

đang sinh

hoạt Đảng

Cấp đề

nghị khen

Thành tích đã được ghi nhận

(ghi rõ thành tích đã được Đảng,

chính quyền và các tổ chức đoàn

thể khen thưởng từng năm)

Năm

2013

Năm

2014

Năm

201

5

Năm

2016

Năm

2017

Lưu ý: - Cá nhân được chi bộ đề nghị Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc khen

năm 2017 thì kê khai thành tích năm 2017;

- Cá nhân được chi bộ đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

khen năm 2017 thì kê khai thành tích 5 năm liền từ 2013 đến 2017

T/M CHI BỘ……………

Dùng cho tổ chức đảng đề nghị ĐU Khối khen)

ĐẢNG BỘ CQ ỦY BAN DÂN TỘC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ.............................

.............., ngày....tháng... năm 2017

Mẫu số 6



BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen
tổ chức cơ sở đảng TSVM tiêu biểu 5 năm liền (2013-2017)

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH
- Tên tổ chức đảng:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị: số lượng phòng, ban, đơn vị trực thuộc,

tổng số đảng viên hiện tại, các tổ chức đoàn thể.
- Chức năng, nhiệm vụ chính của cơ quan, đơn vị:
II. TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
2. Công tác chính trị tư tưởng.
3. Lãnh đạo xây dựng chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội.
4. Xây dựng tổ chức đảng.
III. CÁC DANH HIỆU KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN
1. Danh hiệu khen thưởng của cấp uỷ đảng: Ghi rõ theo từng năm liên tục, số

quyết định, thời gian quyết định tặng giấy khen, bằng khen của các cấp uỷ có
thẩm quyền.

2. Danh hiệu khen thưởng của Nhà nước và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã
hội tặng đơn vị từ 2013 đến 2017.

3. Quyết định tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu qua từng
năm: Ghi rõ số quyết định, thời gian và cấp ra quyết định công nhận.

T/M CHI ỦY
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ CƠ QUAN

(Dùng cho đảng viên đề nghị ĐUK khen)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............, ngày....tháng... năm 2017
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Mẫu số 7



Đề nghị Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen
đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2013-2017)

I. SƠ YẾU LÍ LỊCH
- Họ và tên đảng viên:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Ngày vào Đảng:
- Sinh hoạt tại chi bộ:
- Đơn vị công tác:
- Chức vụ hiện nay: (Đảng, chính quyền)
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Sơ lược thành tích của đảng viên:

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Kết quả đạt được về số lượng, chất
lượng; áp dụng sáng kiến, sửa đổi lề lối làm việc, cải cách hành chính...

- Trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên: thực hiện chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước; rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo
đức; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; tham gia
các hoạt động nơi cư trú...

- Trong việc thực hiện các nhiệm vụ của đoàn thể (nếu là thành viên).
- Đối với đảng viên làm công tác quản lý: Nêu rõ vai trò của bản thân đối với

tập thể cấp uỷ, lãnh đạo và tóm tắt thành tích của đơn vị.
2. Danh hiệu, khen thưởng đã nhận từ 2013 đến 2017:
- Quyết định danh hiệu đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

tiêu biểu và quyết định khen thưởng của các cấp uỷ đảng: ghi rõ số quyết định,
thời gian và cấp có thẩm quyền ký từng năm.

- Danh hiệu khen thưởng của Nhà nước và các tổ chức đoàn thể.

CẤP UỶ NƠI ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT ĐẢNG VIÊN BÁO CÁO

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ CƠ QUAN

(Dùng cho tổ chức đảng đề nghị ĐU Cơ quan khen thưởng)

ĐẢNG BỘ CQ ỦY BAN DÂN TỘC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ.............................

............, ngày....tháng... năm 2017

Mẫu số 8



BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị Đảng uỷ Cơ quan Ủy ban Dân tộc tặng Giấy khen

tổ chức Đảng TSVM tiêu biểu năm 2017

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

- Tên tổ chức đảng:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị: số lượng phòng, ban, đơn vị trực thuộc,

tổng số đảng viên hiện tại, các tổ chức đoàn thể.

- Chức năng, nhiệm vụ chính của cơ quan, đơn vị:

II. TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

2. Công tác chính trị tư tưởng.

3. Lãnh đạo xây dựng chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội.

4. Xây dựng tổ chức đảng.

T/M CẤP UỶ TRỰC THUỘC

(Dùng cho đảng viên đề nghị ĐUCQ khen thưởng)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.............., ngày....tháng... năm ....

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị Đảng uỷ Cơ quan tặng Giấy khen đảng viên đủ tư cách,

hoàn thành xuất sắc năm 2017

Mẫu số 9



I. SƠ YẾU LÍ LỊCH
- Họ và tên đảng viên:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Ngày vào Đảng:
- Sinh hoạt Đảng tại chi bộ:
- Đơn vị công tác:
- Chức vụ hiện nay: (Đảng, chính quyền)

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Kết quả đạt được về số lượng, chất

lượng; áp dụng sáng kiến, sửa đổi lề lối làm việc, cải cách hành chính...
- Trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên: thực hiện chủ trương của Đảng,

chính sách, pháp luật của Nhà nước; rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo
đức; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; tham gia
các hoạt động nơi cư trú...

- Trong việc thực hiện các nhiệm vụ của đoàn thể (nếu là thành viên).
- Đối với đảng viên làm công tác quản lý: Nêu rõ vai trò của bản thân đối với

tập thể cấp uỷ, lãnh đạo và tóm tắt thành tích của đơn vị.

CẤP UỶ NƠI ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT ĐẢNG VIÊN BÁO CÁO

ĐẢNG BỘ CQ ỦY BAN DÂN TỘC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ………………

……….., ngày… tháng …năm 2017

THỐNG KÊ SỐ BUỔI SINH HOẠT ĐẢNG TRONG NĂM 2017

TT
Tháng

Tên
01 02 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mẫu số 10



I Chi bộ

1……………..

II Họ, tên cá nhân đảng viên

1………….

2…………..

…………….

T/M CẤP ỦY

Ghi chú: - Mục I: Thống kê số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt hàng
tháng trên tổng số đảng viên của tổ chức đảng vào các ô tương ứng (tháng)

- Mục II: Đánh dấu X vào ô của tháng tham gia sinh hoạt đảng

ĐẢNG UỶ CƠ QUAN UỶ BAN DÂN TỘC
CHI BỘ……………………………..

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2018
CỦA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

1. Tập thể đơn vị đăng ký danh hiệu thi đua…………………………..



2. Tổng hợp đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân

TT Họ và tên
Đăng ký danh hiệu

Ghi chúĐủ tư cách,
hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ

Đủ tư cách,
hoàn thành tốt
nhiệm vụ

Đủ tư cách,
hoàn thành
nhiệm vụ

1

2

3

4

5

6

...

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên (Mẫu 3-HSĐV)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY CQ ỦY BAN DÂN TỘC
ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN….

CHI BỘ ......................................

PHIẾU BỔ SUNG
HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

SỐ LL:……………..
SỐ TĐV:…………..
Chỉ ghi những mục có
nội dung thay đổi so với
năm trước, nếu không
thay đổi thì ghi vào mục
đó chữ “K”

(Từ năm…………
đến năm…………)



Họ và tên (viết chữ in hoa):………………………..Sinh ngày.….tháng…...năm…....
Mới thay đổi nơi ở:………………………………………………………………..
Mới thay đổi về nghề nghiệp; đơn vị công tác:…………………………………...
Chức vụ mới được giao:
- Đảng:……………………………………………………………………………
- Chính quyền:…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Đoàn thể:………………………………………………………………………..
- Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp:…………………………………………….....
Mới thay đổi về trình độ học vấn; chuyên môn nghiệp vụ:
- Giáo dục phổ thông (lớp mấy)……………- Chuyên môn nghiệp vụ:……………
- Học vị (TS,TS)……………………………- Học hàm (Giáo sư, phó giáo sư)………
- Lý luận chính trị (Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp)………………………………
- Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp…trình độ A,B,C,D)………………………………………..
Hình thức khen thưởng mới trong năm (từ bằng khen huy chương trở lên và danh hiệu mới
được phong: Anh hùng, chiến sĩ thi đua; nhà giáo, nghệ sĩ, thày thuốc nhân dân hoặc ưu tú)
:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bị xử lý kỷ luật (Đảng, chính quyền, pháp luật):……………………………………….
……………………………………………………………………………………
Gia đình có gì thay đổi trong năm:
- Cha đẻ:…………………………………….- Mẹ đẻ:……………………………
- Cha (vợ hoặc chồng):…………………………- Mẹ (vợ hoặc chồng)…………………
- Vợ hoặc chồng (họ và tên, kết hôn, ly hôn, từ trần, chức vụ, công việc mới):………………..
……………………………………………………………………………………
- Con (họ tên con, mới sinh, mới nhận con nuôi, làm gì, ở đâu….?):…………………………
……………………………………………………………………………………
Có thay đổi về kinh tế bản thân và gia đình trong năm:
- Tổng mức thu nhập của hộ gia đình:……đồng, bình quân người/hộ……..đồng.
- Nhà ở:……………………………………………………………………………
- Đất ở:……………………………………………………………………………
- Hoạt động kinh tế:………………………………………………………………
- Tài sản mới có giá trị (50 triệu đồng trở lên): Tên tài sản mới:……………………
Giá trị…………………….đồng…………………………………………………
- Được miễn công tác SHĐ ngày:………………………………………………
- Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên trong năm:……………………………..



Hà Nội, ngày…..tháng…..năm…...

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ XÁC NHẬN CỦA CHI ỦY/CHI BỘ NGƯỜI KHAI
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (ký, ghi rõ họ và tên) (ký, ghi rõ họ và tên)


