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Tôi là:........................................................................................................ ........................ 

Sinh ngày:.......................................................................................................................... 

Quê quán:........................................................................................................................... 

Nơi ở hiện nay:................................................................................................................... 

Được kết nạp vào Đảng ngày......tháng......năm...........tại Chi bộ....................................... 

Hiện đang công tác tại Chi bộ:............................................................................................ 

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, thực hiện nhiệm 

vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau: 

Ưu điểm: 

Trong thời gian công tác tại ……. tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

+ Về tư tưởng chính trị: 

– Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ 

trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. 

– Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị 

quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

– Có tinh thần học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức về trình độ chính trị, chuyên môn 

nghiệp vụ và năng lực công tác. 

+ Về phẩm chất đạo đức, lối sống. 

– Mẫu mực trong lao động sư phạm, say mê gắn bó với nghề nghiệp. 



– Luôn có ý thức trau dồi về phẩm chất đạo đức chính trị, gương mẫu chấp hành chủ trương 

chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, nghiêm túc thực hiện nội qui, qui định của 

nhà trường. 

– Tích cực tham gia xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, giúp đỡ tương trợ đồng 

nghiệp. 

– Luôn trung thực trong công tác và giao tiếp lịch sự với đồng nghiệp, bạn bè và mọi 

người xung quanh. 

– Sống hòa nhã với mọi người, bà con xóm làng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong 

những lúc gặp khó khăn. 

– Có ý thức tốt xây dựng tập thể, có lối sống lành mạnh. 

+ Về thực hiện nhiệm vụ được giao: 

– Thực hiện tốt các công việc do Chi bộ, Ban giám hiệu phân công, luôn chấp hành đúng 

quy định của Điều lệ Đảng, nhất là những quy định Đảng viên không được làm. 

– Bản thân luôn hoàn thành tốt các quy chế chuyên môn, chỉ tiêu chuyên môn của tổ, của 

trường và của ngành. 

– Trong giảng dạy thường sử dụng đồ dùng dạy học sẵn có và tự làm, luôn tìm tòi và đổi 

mới phương pháp dạy học giúp học sinh lĩnh hội kiến thức một cách dễ dàng nhất. Trong 

năm học bản thân luôn nổ lực áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cũng như trong 

công việc. 

Khuyết điểm: 

– Bản thân còn chưa mạnh dạn trong công tác tự phê bình và phê bình,chưa mạnh dạng 

đấu tranh. 

– Chưa có kế hoạch phối hợp với nhà trường để xây dựng qui chế hoạt động của …. 

Biện pháp khắc phục khuyết điểm 

- Bản thân sẽ luôn phấn đấu tránh không ngại nói lên ý kiến trước mọi người để xây dựng 

cho bản thân một cơ sở tiếp xúc đa dạng và tiếp thu có hiệu quả trong các cuộc họp. 

- Qua một năm công tác và là đảng viên dự bị Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành 

đảng viên chính thức. Đề nghị Chi bộ xem xét, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định công 

nhận tôi là đảng viên chính thức. 

https://hoatieu.vn/nhung-dieu-dang-vien-khong-duoc-lam-120705


Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên 

tốt của Đảng./. 

….. ngày …… tháng…… năm 20... 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM 

 


