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I. ƯU ĐIỂM 

1- Tư tưởng chính trị 

Tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng kiên định, luôn chấp hành đúng quan điểm, 

đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. 

Là một đảng viên trong chi bộ tôi luôn được tiếp thu kịp thời mọi chủ trương, đường lối 

của Đảng, pháp luật của nhà nước. Sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại và diễn biến 

hòa bình của các thế lực thù địch. 

2- Về tác phong, đạo đức lối sống. 

Là một đảng viên tôi luôn tự ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm, trung thực 

trước Đảng. Luôn có đạo đức lối sống lành mạnh, gương mẫu. 

Luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ, nêu cao công tác phê bình và tự phê bình, 

3- Về thực hiện nhiệm vụ được giao. 



Bản thân được phân công là giáo viên dạy chuyên trách nên thường xuyên nghiên cứu 

sách báo, tài liệu, dự giờ đồng nghiệp, học tập các lớp học về chuyên môn nghiệp vụ... 

Qua đó bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

4- Về ý thức tổ chức kỉ luật và thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh”. 

Trong quá trình công tác tôi thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức 

kỉ luật, phục tùng sự phân công của tổ chức. 

Luôn thực hiện và vận động gia đình và bạn bè chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ thị, nghị 

quyết, quy định của Đảng và Pháp luật của nhà nước, các chủ trương của Tỉnh uỷ về 

phòng chống ma tuý. 

Hoạt động trong tổ chức cơ sở Đảng tôi duy trì tốt chế độ sinh hoat Đảng. Tham gia đóng 

đảng phí đầy đủ. 

Bản thân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Luôn 

xây dựng tinh thần đoàn kết nhất trí cao trong chi bộ. Trong chi tiêu rất tiết kiệm, không 

xa hoa lảng phí, không làm ăn phi pháp, luôn làm đúng theo lời Bác dạy. 

II. KHUYẾT ĐIỂM 

- Trong công tác giảng dạy, bản thân đôi lúc còn hơi nóng tính. 

- Chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến trong cuộc họp. 

Trên đây là toàn bộ nội dung bản tự kiểm điểm đánh giá của bản thân trong quá trình 

công tác và thực hiện nhiệm vụ. Kính mong được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí. 

 


