TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ

s ồ W ỳ f- CV/TU
■------- 7 7 7 T 7 7 T ị _j

ĐẢNG CỒNG SẢN VIÊT NAM
Quảng Trị, ngày ' i i tháng 10 năm 2018

V/v đánh giá, xếp loại và khen thưởng
tpỵhứẽ 'ệảng, đảng viên hằng năm

ilỊị^ X ỉn h ịgiH: Các huyện ủy, thị ủy, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ
|- ; ( ị í

Ị

4 Ũ* ữjxừ'

ỉù p du'
ỉ)ĩc

, Up KÌ

......................... / T

p

/ T

ị-

Việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng 7, đảng viên từ năm
2018 trở đi thực hiện theo Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ
Chính trị “về việc kiểm điểm và đánh giả, xếp loại chất lượng hằng năm đổi với
tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày
20/9/2016 của Ban Bí thư về “một so vấn để cụ thế thỉ hành Điêu lệ Đảng" và
Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về
việc “kiếm điếm, đảnh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đổi với to chức đảng,
đảng viên và tập thế, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ”, Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ hướng dẫn thêm một số nội dung sau:
I. VÊ VIỆC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC
ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN
1. Trách nhiệm, thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lưọtig tổ chức
đảng, đảng viền hằng năm
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, tố
chức thực hiện, xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối
với các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.
Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, tố chức thực hiện, xem xét, quyết định
đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các tố chức cơ sở đảng trực thuộc.
Đảng ủy cơ sở chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực
hiện, xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các
đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy và đảng viên của đảng bộ.
Chi ủy cơ sở hoặc chi bộ cơ sở (nơi không có chi ủy) chịu trách nhiệm
trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, xem xét, quyết định đánh giá,
xếp loại chất lượng hằng năm đối với đảng viên của chi bộ.
Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan khi có yêu cầu của cấp
ủy có thẩm quyền thì có trách nhiệm phối hợp và tham gia đánh giá đối với tố
chức đảng, đảng viên có liên quan.

. Gồm: Các đàng bộ trực thuộc Tinh ủy: đáng bộ, chi bộ cơ sở: đìmg bộ bộ phận: chi bộ trực thuộc đàng
bộ cơ sở. Việc đánh giá, xếp toại chất lượng đảng bộ bộ phận và chì bộ trực thuộc đàng bộ cơ sở vận dụng thực hiện
theo Hướng dẫn số I6-HD/BTCTW ngcỵ 24/9/2018 cùa Ban To chức Trung ưong và Công văn hướng dan nà}’; đàng
úy cơ sở cụ thế hóa tiêu chí phân tích chất lượng, đánh giá, xếp loại đối với đãng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc.
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Căn cứ vào khung tiêu chuấn các mức chất lượng của Trung ương và
Mầu 03, 05-HD KĐ.ĐG 2018 và tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức
đảng, đảng viên ban hành kèm theo Công văn này (dùng cho việc phân tích chất
lượng to chức đảng, đảng viên), ban thường vụ cấp ủy các cấp cụ thể hóa cho
phù họp với thực tiễn của địa phương, đơn vị mình.
2.
Quy trình, thời gian đánh giá, xếp loại chất lượng các đảng bộ trực
thuộc Tỉnh ủy
Việc đánh giá, xếp loại chất lượng các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (bắt đầu
thực hiện từ năm 2018) thực hiện hằng năm như sau:

Bước 1: Từ 01/11 đến 10/01 năm sau
- Ban thường vụ cấp huyện và tương đương xem xét, quyết định đánh giá
xếp loại đối với các tố chức cơ sở đảng trực thuộc và các cơ quan tham mưu, giúp
việc cấp ủy; lấy ý kiến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và các cơ quan tham mưu,
giúp việc cấp ủy cùng cấp về việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ; trình ban
chấp hành đảng bộ cùng cấp về việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ.
- Ban chấp hành đảng bộ cấp huyện và tương đương tự đánh giá, xếp loại
chất lượng đảng bộ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Hồ sơ đề
nghị gồm có: Tờ trình về việc đề nghị xếp loại chất lượng đảng bộ; báo cáo kết
quả tự đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ; phiếu phân tích chất lượng đánh
giá đảng bộ; biên bản các hội nghị về đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ; kết
quả xếp loại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các cơ quan tham mưu, giúp việc
cấp ủy và các văn bản có liên quan. Hồ sơ gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua
Ban Tổ chức Tỉnh ủy).
- HĐND, UBND, ủ y ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Đoàn
TNCS HCM, Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tỉnh xem
xét, quyết định đánh giá, xếp loại và gửi kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng
đối với các đơn vị cấp dưới trực tiếp thuộc lĩnh vực công tác, quản lý (HĐND,
UBND, Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Đoàn TNCS HCM, Hội Nông
dân, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh cấp huyện và tương đương) về
Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy).
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy gửi văn bản lấy ý kiến của Đảng ủy Công an
Trung ương, Đảng ủy Quân khu 4 và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam về
kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Công an, Quân sự và Bộ đội Biên
phòng tỉnh.

Bước 2: Từ 10/01 đến 10/02 năm sau
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp kết quả tự đánh giá, xếp loại của các đảng
bộ trực thuộc Tỉnh ủy; kết quả đánh giá xếp loại của HĐND, UBND, ủ y ban Mặt
trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Đoàn TNCS HCM, Hội Nông dân, Hội liên
hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tỉnh đối với các đơn vị HĐND, UBND, ủ y ban
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Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Đoàn TNCS HCM, Hội Nông dân, Hội
liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh cấp huyện và tương đương.
- Tổng hợp ý kiến của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Quân khu
4 và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam về kết quả đánh giá, xếp loại chất
lượng đối với Công an, Quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh.
- Lấy ý kiến các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy.

Bước 3: Từ 10/02 đến 28/02 năm sau
Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định và thông báo kết quả đánh
giá, xếp loại chất lượng đối với các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; báo cáo kết quả
về Ban Tổ chức Trung ương.
3. Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên

3.1. Đánh giả, xếp loại chất lượng tổ chức đảng
Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng theo 4 mức: (1) Hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ; (2) Hoàn thành tốt nhiệm vụ; (3) Hoàn thành nhiệm vụ; (4)
Không hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu chí đánh giá, xếp loại thực hiện theo mẫu 03,
05-HD KĐ.ĐG 2018 và tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng,
đảng viên ban hành kèm theo Công văn này. Ban thường vụ cấp ủy các cấp cụ
thể hóa cho phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị mình.
Đối với tổ chức đảng xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” ngoài các
tiêu chí theo quy định của Trung ương cần phải đạt thêm các tiêu chí sau:
- Hoàn thành 100% nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao và nhiệm vụ, chỉ
tiêu theo chương trình, kế hoạch công tác năm của ban chấp hành đảng bộ, chi
bộ và Bản cam kết trách nhiệm của ban thường vụ và người đứng đầu cấp ủy với
ban thường vụ cấp ủy cấp trên (trừ trường hợp do nguyên nhân khách quan).
Hoàn thành việc khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.
- Chính quyền cùng cấp (UBND, tập thế lãnh đạo cơ quan, đơn vị) phải được
xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Đối với tổ chức đảng xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” ngoài các tiêu
chí theo quy định của Trung ương thì chính quyền cùng cấp (UBND, tập thể lãnh
đạo cơ quan, đơn vị) phải được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

3.2. Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên
Căn cứ nội dung các tiêu chí đã được cụ thể hóa, đảng viên tự đánh giá,
xếp loại mức độ thực hiện (“Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình”, “Kém”) báo cáo
trước chi bộ để xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.
Các mức xểp loại chất lượng đảng viên thực hiện theo Hướng dẫn số 16HD/BTCTW; đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu sau:
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- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: bản thân và gia đình chấp hành và thực
hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy
định của địa phương nơi cư trú; tham gia sinh hoạt đầy đủ, nghiêm túc; chi bộ nơi
đảng viên đó sinh hoạt phải được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.
Đối với những đảng bộ, chi bộ không đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”
thì tỷ lệ đảng viên xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không được quá
15%.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: bản thân và gia đình chấp hành và thực hiện
tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định
của địa phương nơi cư trú; tham gia sinh hoạt đầy đủ, nghiêm túc. Chi bộ nơi
đảng viên đó sinh hoạt phải được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.
- Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thì mức xếp loại đối với cá nhân
không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức đảng hoặc địa phương, cơ quan,
đơn vị mà mình là người đứng đầu.
4. Thông báo kết quả, giải quyết khiếu nại đánh giá, xếp loại
Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng
viên được thông báo bằng vãn bản cho các tổ chức đảng và đảng viên được đánh giá
sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận về đánh giá, xếp loại chất lượng.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo kết quả
đánh giá, xếp loại nếu các tổ chức đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại
không nhất trí với kết luận đánh giá, xếp loại thì có quyền khiếu nại lên cấp có
thẩm quyền đã quyết định đánh giá, xếp loại để xem xét, kết luận và thông báo
bằng văn bản theo quy định về khiếu nại.
5. Lưu trữ hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy
Ban Tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản
lý và lưu trữ hồ sơ, kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các đảng bộ trực thuộc
Tỉnh ủy hằng năm. Hồ sơ bao gồm:
1) Tờ trình, báo cáo, phiếu phân tích chất lượng, biên bản các hội nghị và
các tài liệu liên quan đến đánh giá, xếp loại của đảng bộ.
2) Báo cáo kết quả xếp loại của các đơn vị cấp tỉnh; ý kiến tham gia đánh
giá xếp loại của các đơn vị liên quan.
3) Báo cáo của cơ quan thấm định.
4) Ket luận, thông báo về kết quả xếp loại của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
5) Hồ sơ giải quyết khiếu nại về đánh giá, xếp loại các đảng bộ (nếu có).
Việc quản lý, lưu trữ hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng các đảng bộ, chi
bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng viên do ban
thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương chỉ đạo và phân công thực hiện.
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II. VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG TỎ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN
1. Khen thưởng đối với tổ chức đảng
1.1. Khen thưởng đổi với đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở
Đảng ủy cơ sở xét tặng Giấy khen cho đảng bộ bộ phận, chi bộ được xếp
loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm; đề nghị ban thường vụ huyện ủy
hoặc tương đương tặng Giấy khen hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen
cho các đảng bộ bộ phận, chi bộ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5
năm liền (đề nghị lên ban thường vụ cấp huyện và tương đương xem xét, đề nghị).
Ban Thường vụ huyện ủy và tương đương xem xét, đề nghị Ban Thường
vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy
cơ sở được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền, số lượng không
quá 25% trên tổng số đảng bộ bộ phận, chi bộ được xếp loại “Hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ” 5 năm liền; số còn lại được ban thường vụ huyện ủy và tương
đương xét tặng Giấy khen.
1.2. Khen thưởng đổi với các tổ chức cơ sở đảng
Ban Thường vụ huyện ủy và tương đương xét tặng Giấy khen cho tổ chức
cơ sở đảng được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm; đề nghị
Ban Thường vụ Tỉnh ủv tặng Bằng khen, tặng Cờ cho các tổ chức cơ sở đảng
được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền, trong đó, số tố chức
cơ sở đảng được đề nghị tặng Cờ khône quá 40% trên tổng số tổ chức cơ sở
đảng được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.
1.3. Khen thưởng đổi với các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy
Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét tặng Bằng khen đối với các đảng bộ trực
thuộc Tỉnh ủy “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm; tặng Cờ đối với đảng
bộ trực thuộc Tỉnh ủy “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.
2.

Khen thưởng đối VÓI đảng viền

Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở xét tặng Giấy khen cho đảng viên “Hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm; đề nghị ban thường vụ huyện ủy và tương
đương tặng Giấy khen hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các
đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.
Ban Thường vụ huyện ủy và tương đương xem xét, đề nghị Ban Thường
vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5
năm liền, số lượng không quá 20% trên tổng số đảng viên “Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ” 5 năm liền; số còn lại được ban thường vụ huyện ủy và tương đương
xét, tặng giấy khen.
3. Hồ sư, thời gian đề nghị khen thưởng
Hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng đối với tổ chức đảng,
đảng viên hằng năm phải gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 31/01 năm sau
liền kề để thẩm định. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm có:
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1) Tờ trình đề nghị khen thưởng của ban thường vụ huyện ủy, thị ủy,
thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc.
2) Báo cáo thành tích của tố chức đảng, đảng viên, có xác nhận của cấp uỷ
(báo cáo thành tích thực hiện theo mẫu hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy).
3) Bản sao giấy khen các năm liên tục của tổ chức đảng được công nhận đạt
tiêu chuấn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu của các năm trước liền kề và “Hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ” kể từ năm 2018, đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn
thành xuất săc nhiệm vụ (báo cáo phải được đóng thành quyến, có trang bìa).
4) Danh sách tổ chức đảng, đảng viên đề nghị khen thưởng.
* Lưu ý: Do có sự thay đổi về tên gọi mức xếp loại chất lượng, vì vậy đổi
với các tô chức đảng đê nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc ban thường vụ huyện
ủy và tương đương tặng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm v ụ ” 5 năm liền
(trong các năm từ 2018 đến 2021) thì trong đó phải có các năm trước liền kề
được xêp loại ‘‘Trong sạch, vững mạnh ” tiêu biếu và chưa được tỉnh hoặc huyện
và tương đương tặng khen.
Đối với khen thưởng đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ” 5 năm liền,
ngoài danh sách đảng viên đê nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng đồng
thời gửi danh sách đảng viên “hoàn thành xuât săc nhiệm vụ ” được ban thường
vụ huyện ủy và tương đương xét, tặng giấy khen đế theo dõi.
4. Mức tiền thưởng
Vận dụng thực hiện theo Hướng dẫn số 56-HD/VPTW ngày 27/10/2015 của
Văn phòng Trung ương Đảng về “mức chi tiền thưởng kèm theo các hình thức
khen thưởng đối với tố chức đảng và đảng viên”. Trong đó, mức khen thưởng đối
với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và to chức cơ sở đảng được xếp loại “Hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ” bằng với mức khen thưởng đối với tổ chức đảng đạt tiêu
chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu (trong năm và 5 năm liền).
Đối với các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy được xếp loại “Hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ” trong năm, mức khen thưởng bằng 5,0 lần mức tiền lương cơ sở.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị ban thường vụ các
huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy kịp thời phản ánh về
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Ban Tổ chức Tỉnh uỷ) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhân:
- Như trên;
- Ban Tố chức Trung ương Đảng I báo cáo
- Vụ Địa phương II, BTCTW;
'
- Các ĐU CATW, QK4, BĐBPVN;
- HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các đ/c UVTV Tỉnh ủy;
- Lưu VPTU và BTCTU.

T/M BAN THƯỜNG v ụ
PHÓ BÍ THƯ
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TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
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về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

1

Công tác chỉnh trị tư tưởng

2

Công tác tổ chức, cán hộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ

3

Lãnh đạo xây dựng chính quyên, Mặt trận Tô quôc và các đoàn
thể chỉnh trị - xã hội

4

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

II

về thực hiện nhiệm vụ được giao

1

Việc cụ thể hóa, xây dựng và tố chức thực hiện các chương trình, kế
hoạch công tác năm đê thực hiện nhiệm vụ chỉnh trị được giao ...

2

Kết quả lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiêm vụ phát triển kỉnh
tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương, cơ quan, đơn vị ...

3

Kết quả lãnh đạo, chi đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được cấp
úy cấp trên giao VCI cam kết trách nhiệm cùa ban thường vụ,
người đủng đầu cấp uy với ban thường vụ cấp ủy cấp trên.

III

Kết quả khắc phục nhũng hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra...
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. Ban hành kèm theo Công văn số
-CV/TU ngày /10/2018 cùa Ban Thưòng vụ Tinh úy và Tiêu chi
phân tích chất lượng, đánh giá, xếp loại tô chức đãng. Phiếu này dùng cho các cấp ủy tự đánh giá, xếp
loại và các chù thê tham gia đánh giá, xêp loại tô chức đáng.

TIỂU CHÍ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG
VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG 1
(Kèm theo Công văn s ố .......-CV/TU ngày .. ./10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
KẾT QUẢ THựC HIỆN
TT

I

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Xuất
Tốt
sắc

Trung
bình

Kém

về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
Côm tác chỉnh trí tư tưởng: Tuyên truyền, giáo dục chủ

1

n ghĩa M ác - L ênin, tư tư ở ng H ồ C hí M inh; quán triệt đầy đủ
và thự c hiện tố t đư ờng lối, chủ trương của Đ ảng, chính sách,
pháp luật của N h à nước; tích cực đấu tranh với các biểu hiện
suy thoái về tư tư ởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn
biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy m ạnh học
tập v à làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H ồ Chí M inh.
Thực hiện đầy đủ, có h iệ u quả các nhiệm vụ thư ờ ng xuyên,
trọng tâm , đột x u ất tro n g công tác chính trị tư tư ởng theo sự
chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. N ắm bắt kịp thời tình hình tư
tưởng củ a cán bộ, đảng viên v à nhân dân; định hư ớng tư
tư ởng đổi với đảng viên.

a

Thực hiện tốt và đạt kết quả cao các nội dung trên; có tỷ lệ
tham gia học tập NQ đạt cao (từ 98% trở lên đối với cán bộ,
đảng viên; từ 85% trở lên đổi với quần chúng nhân dân); tổ
chức đảng, đảng viên không có biếu hiện suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, loi song, "tự diễn biến", "tự chuyển
hóa"; có điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chỉ Minh; có cách làm mới, sảng tạo
được nhân rộng; dẫn đầu các địa phương, đơn vị cùng cấp.

b

Thực hiện tổt các nội dung trên; cỗ tỷ lệ tham gia học tập NQ
đạt cao (từ 90% trở lên đối với cán bộ, đảng viên; từ 75% trở
lên đối với quần chúng nhăn dân); có điên hình trong học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có
cách làm mới, sáng tạo trong đẩu tranh phòng, chống suy
thoái về tư tưởng chỉnh trị, đạo đức, lối sổng, "tự diễn biến",
"tự chuyển hóa".

c

Thực hiện chưa đầy đủ, kịp thòi công tác tuyên truyền, giảo
dục, quán ừiệt; tỷ lệ cản bộ, đảng viên và quần chủng nhân dân
tham gia học tập NQ đạt 60-dưới 75%; không có điển hình
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chỉ Minh; không có cách làm mới trong đẩu tranh phòng,
chống suy thoái về tư tưởng chỉnh trị, đạo đức, lối sống, "tự
diễn biến", "tự chuyến hỏa".

d

Chưa thực hiện tốt các nội dung trên; tỷ lệ cán bộ, đảng viên
và quần chủng nhân dân tham gia học tập NQ đạt thấp (dưới
60%); có đảng viên có biếu hiện suy thoái về tư tưởng chỉnh

X

X

X

X

. Ban hành kèm theo Phiếu phán tích chất luựng, đánh giá, xếp loại tô chức đàng (Mau 03-HD KĐ.ĐG 2018)
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trị, đạo đức, lỗi song, "tự diễn biển", "tự chuyển hoa" đến
mức phải kỷ luật; không nắm bắt được tình hình tư tưởng của
cản bộ, đảng viên và nhân dân

2

Côm tác tố chức, cán bô và xâv dưns đảm bô, chỉ bô: K ết
quả thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ
chính trị nội bộ. V iệc thự c h iệ n nguyên tắc tập trung dân chủ,
tự phê b ình và phê bình, quy chế làm việc của cấp ủy gắn với
xây dựng đoàn k ết nội bộ; đổi m ớ i phương thức lãnh đạo và
nâng cao chất lư ợ ng sinh h oạt củ a cấp ủy, chi bộ; xây dựng
đội ngũ câp ủy viên v à bí th ư chi bộ; quản lý, phân công
nhiệm vụ cho đảng viên v à k ết nạp đảng viên m ới; giới thiệu
đảng viên đang công tác giữ m ối liên hệ với chi ủy, đảng ủy
cơ sở nơi cư trú. K ết quả xây dựng, nhân rộng các điển hình
tiên tiến; củng cố tổ chức đảng v à giúp đỡ, giáo dục đảng
viên không h o àn thành nhiệm vụ.

a

Thực hiện đạt kết quả cao các nội dung trên. Phương thức
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cỏ đối mới, sáng tạo, có cách
làm hay (có sản phẩm cụ thể được công nhận); không có cán
bộ lãnh đạo, quản lý, cấp ủy viên cùng cấp bị kỷ luật; 100%
tố chức đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng Hoàn
thành tốt nhiệm vụ trở lên.

b

Thực hiện tốt các nội dung trên. Phương thức lãnh đạo, chỉ
đạo của cấp ủy có đổi mới, sáng tạo; không có cán bộ lãnh
đạo, quản lý, cấp ủy viên cùng cấp bị kỷ luật; 100% tố chức
đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng Hoàn thành nhiệm
vụ trở lên .

c

Thực hiện cctc nội dung trên nhưng còn hạn chế. Chưa có
đối mới về nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp
ủy; không có cán bộ lãnh đạo, quản lý, cấp ủy viên cùng cấp
bị kỷ luật; trên 80% tố chức đảng trực thuộc được xếp loại
chất lượng Hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

d

Chưa thực hiện tốt nội dung trên; hoạt động của cấp ủy vi
phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết bộ; có cẩp
ủy viên cùng cấp bị kỷ luật, cỏ trên 20% to chức đảng trực
thuộc xếp loại chất lượng Không hoàn thành nhiệm vụ;
không thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

X

X

X

X

Lãnh đao xâv dưm chỉnh auvền, Măt trân To auổc và các
đoàn thể chính trì - xã hôi: L ãnh đao xâv d ư n e các tổ chức
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vững m ạnh; p hát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính
quyền, xem xét, giải quyết nhữ ng vấn đề nảy sinh ở địa
phương, cơ quan, đơn vị; kết quả phối hợp công tác; phát huy
sức m ạnh tổng hợp, xây dựng khối đại đoàn k ết toàn dân;
nâng cao chất lư ợ ng giám sát, phản biện x ã hội.

a

Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chỉnh trị
cùng cấp được cơ quan lãnh đạo cấp trên xếp loại Hoàn
thành tốt nhiệm vụ trở lên.

b

Chính quyền và 2/3 số tổ chức (Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị cùng cấp) được cơ quan lãnh đạo cấp trên

X

X

3
xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có tô chức
cùng cấp xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ.
c

Chỉnh quyền và 2/3 số tổ chức (Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị cùng cấp) được cơ quan lãnh đạo cẩp trên
xếp loại từ Hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

d

Chỉnh quyền hoặc có từ 2 tổ chức (Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chỉnh trị cùng cấp) được cơ quan lãnh đạo cấp trên
xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ.

X

X

Côm tác kiểm tra. siám sát và kỷ luât đảm: K et quả thư c
hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của cẩp ủy và công tác tự
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kiểm tra, giám sát của đảng bộ, chi bộ. C ông tác phòng,
chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết
đon thư khiếu nại, tố cáo; phát hiện, xử lý tổ chức đảng, đảng
viên vi phạm .

a

Cổ xây dựng và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chương trình
công tác kiếm tra, giám sát hằng năm. Tích cực, chù động
phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải
quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để tồn động,
kẻo dài hoặc xuất hiện khiếu nại, tố cáo sau khi đã giải
quyết: chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các tố chức đảng,
đảng viên vi phạm.

b

Cỏ xây dựng và thực hiện đầv đủ chương trình công tác kiểm
tra, giám sát hằng năm. Tích cực phòng, chổng quan liêu,
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết khá kịp thời đơn
thư khiếu nại, tố cáo, không để tồn động, kéo dài hoặc xuất
hiện khiếu nại, tổ cáo sau khi đã giải quyết; chủ động phát
hiện, xử lý nghiêm tô chức đảng, đảng viên vỉ phạm.

c

Có xây dựng và thực hiện chương trình công tác kiêm tra,
giám sát hằng năm. Chưa chủ động phòng, chống quan liêu,
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết chưa kịp thời đơn
thư khiếu nại, tổ cáo, để tồn động, kẻo dài hoặc khiếu nại, to
cảo sau khi đã giải quyết; chưa chủ động phát hiện, xử lý tổ
chức đảng, đảng viên vi phạm.

d

Không xây dựng hoặc có xây dựng nhưng thực hiện không
nghiêm túc, đầy đủ chương trình cồng tác kiểm tra, giảm sát
hằng năm. Chưa làm tốt cồng tác phòng, chống quan liêu,
tham nhũng, lãng phỉ, tiêu cực; không giải giải quyết kịp thòi
đơn thư khiếu nại, to cáo, đê tồn động, kéo dài hoặc khiếu
nại, tố cáo sau khi đã giải quyết, khiếu nại khiếu kiện vượt
Cấp; không phát, hiện, xử lý tô chức đảng, đảng viên vi phạm.

II

về thực hiện nhiệm vụ được giao
V iệc cụ thể hóa, xây dự ng và tổ chức thự c hiện các chư ơng

1

trình, k ế hoạch công tác năm để thực hiện n hiệm vụ chính
trị được giao

X

X

X

X

4
a

Có cụ thế hóa phù hợp, sát với tình hình của địa phương, đơn
vị và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đạt kết quả cao,
vượt chỉ tiêu đề ra

b

Cổ cụ thế hóa phù hợp, sát với tình hình của địa phương, đơn vị
và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đạt chỉ tiêu đề ra

c

Có cụ thế hóa nhưng thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao
chưa đạt chỉ tiêu

d

Không cụ thể hóa hoặc có cụ thể hóa nhưng thực hiện nhiệm
vụ không dạt chỉ tiêu đề ra
2

K ết quả lãnh đạo thự c h iện các chỉ tiêu, n hiêm v ụ phát triển
kinh tế - x ã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, cơ
quan, đơ n vị ...

a

Đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra

b

Đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ để ra

c

Đạt 2/3 các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra

ả

Đạt dưới 1/2 các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra

3

K ết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được cấp
ủy cấp trên giao và cam kết trách nhiệm của ban thường vụ,
người đứng đầu cấp ủy với ban thường vụ cấp ủy cấp ừên.

a

Hoàn thành và vượt các nhiệm vụ được giao và cam kết

b

Hoàn thành các nhiệm vụ được giao và cam kêt

c

Hoàn thành 2/3 trở lên các nhiệm vụ được giao và cam kết

d

Hoàn thành dưới 2/3 các nhiệm vụ được giao và cam kết

III
a

Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ
ra
Đã khắc phục xong những hạn chế, yếu kém được chỉ ra đảm
bảo thời hạn, tiến độ đề ra

b

Đã khắc phục nhưng chưa đảm bảo thời hạn, tiến độ đề ra

c

Đã khắc phục nhưng chưa đạt 100% yêu cầu đề ra
Chưa khắc phục, hoặc có khắc phục nhưng dạt dưới 50% yêu
cầu đề ra.

d

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Mâu 05-HD KĐ.ĐG 2018

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
PHIẾU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG
VÀ ĐÁNH GIÁ, XÉP LOẠI ĐẢNG VIÊN ;

- Họ và tên đảng v iê n :...............................................
- Sinh hoạt tại chi b ộ .................................................
- Chức vụ công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

XÉP LOẠI
TIỀU CHÍ ĐÁNH GIÁ

TT
I
1
2
3
4

về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tỗ chức kỷ
luật; tác phong, lề lối làm việc
T ư tư ở ng chính trị
Đ ạo đức, lối sống
Ý thứ c tổ chứ c kỷ luật
T ác phong, lề lối làm việc

5

Kết quả đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chinh
trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cá nhân

II

về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đưọc giao

1
2

V iệc thự c h iện chứ c trách, quyền hạn theo quy định

III
IV
V

(X uất sắc, Tốt,
T rung bình, K ém )

K ết quả thự c h iệ n các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm

Kết quả thực hiện cam kết tu dưõng, rèn luyện, phấn đấu
trong năm
Ket quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra ỏ'
các kỳ kiếm điểm trưóc
Kết quả kiểm điểm theo gợi ý (nếu có)

Nhận xét chung:

x ếp loại đảng viên năm...........: ...................................................................
.............. , n g à y .....th á n g ...... năm 20...
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Ban hành kèm theo Cóng văn số
-CV/TU ngày /10/2018 cua Ban Thường vụ Tinh uy và Tiêu chí
phàn tích chất lượng, đánh giá, xếp loại đang viên. Phiếu này dùng cho các đáng viên tự đánh giá, xếp
loại và các cấp úy đánh giá, xếp loại đáng viên.

TIỀU CHÍ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG
VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN 7
(Kèm theo Công văn s ố ....... -CV/TU ngày .. ./10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

TT
I

1

a
b
c
d

2

a
b
c
d

3

a
b

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

KÉT QUẢ THựC HIỆN
Trung
Xuất
Tốt
Kém
bình
sắc

về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; ỹ thức tổ chức kỷ luật; tác
phong, lể lối làm việc
Tư tưởng chính trị: T rung th àn h với chủ n ghĩa M ác-L ênin, tư tư ở ng
Hồ Chí M inh và đư ờng lối đổi m ới của Đ àng; chấp hành, tuyên
truyền, vận động g ia đình v à nhân dân thực hiện chủ trư ơng, đư ờng
lối của Đ ảng, chính sách, pháp luật củ a N hà nước; việc học tập các
nghị quyết, chỉ thị, tham g ia các đợ t sinh hoạt chính trị để nâng cao
bản lĩnh chính trị, n h ân sinh quan cách m ạng.

Gương mẫu chấp hành, thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao các
nội dung trên, là tẩm gương sáng cho cán bộ, đảng viên và quần
chủng nhân dân noi theo
Thực hiện tốt các nội dung trên
Thực hiện đầy đủ các nội dung trên nhưng một số mặt còn hạn chế
và chim cỏ giải pháp khắc phục kịp thời
Có vi phạm trong việc thực hiện các nội dung trên, ảnh hưởng đên
uy tín của cả nhân và địa phương, cơ quan, đơn vị
Đạo đức, lối sống: K ết q u ả học tập v à làm theo tư tưởng, đạo đức,

X
X
X
X

phong cách Hồ C hí M inh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, p hát huy
tính tiền phong, gư ơng m ẫu của người đảng viên v à quan hệ m ật
thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữ a
khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng,
lãng phí, tiêu cực; ý thứ c xây dựng đ ịa phương, cơ quan, đơ n vị v à
giữ gìn đoàn k ết nội bộ.

Mầu mực trong đạo đức và lối sổng; gương mau chấp hành, thực
hiện nghiêm túc các nội dung trên, là tấm gương sáng cho cán bộ,
đảng viên và quần chủng nhân dãn noi theo
Thực hiện tốt các nội dung trên
Thực hiện đây đủ các nội dung trên nhưng một sô mặt còn hạn chê
và chưa có giải pháp khắc phục kịp thời
Cỏ vi phạm trong việc thực hiện các nội dung trên, ảnh hưởng đên
uy tín của cá nhân và địa phương, cơ quan, đơn vị
Ý thức tổ chức kỷ luật: V iệc chấp hành sự phân công của tổ chức;

X
X
X
X

thự c hiện quy định về nhữ ng điều đảng viên không đư ợ c làm và các
nội quy, quy chế của đ ịa phư ơng, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc,
chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng p hí theo quy định; gư ơng m ẫu thực
hiện nghĩa vụ công dân v à giữ m ối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở
nơi đảng viên cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

Gương mẫu chấp hành, thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, là tẩm
gương sáng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân noi theo
Thực hiện tốt các nội dung trên

X
X

1. Ban hành kèm theo Phiếu phân tích chất lượng, đánh giá, xếp loại đảng viên (mẫu 05-H D KĐ.ĐG 2018)

2
TT

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

KÊT c)liẢ THựC HIỆN
Xuất
Trung
Kém
Tốt
sắc
bình

Thực hiện đẩy đủ các nội dung trên nhưng một số mặt còn hạn chế
và chưa có giải pháp khắc phục kịp thời
Có vi phạm trong việc thực hiện các nội dung trên, ảnh hưởng đến
uy tín của cá nhân và địa phương, cơ quan, đơn vị
Tác phong, lề lối làm việc: N ă n g động, sáng tạo, quyết liệt trong

c
d

4

a
b
c
d

5

a
b
c
d

Mâu mực, thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao các nội dung trên,
ỉà tẩm gương sáng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân
noi theo
Thực hiện tôt các nội dung trên
Thực hiện đầy đủ các nội dung trên nhưng một số mặt còn hạn chế
và chưa có giải pháp khắc phục kịp thời
Có vi phạm trong việc thực hiện các nội dung trên, ảnh hưởng đến
uy tín của cá nhân và địa phương, cơ quan, đơn vị
Ket quả đấu tranh phòng, chống các biếu hiện suy thoái tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của
cá nhân: T hư ờng x u y ên liên hệ với các biểu hiện suy thoái về tư

Gương mẫu thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao các nội dung
trên, không có biếu hiện suy thoái, là tấm gương sáng cho cán bộ,
đảng viên và quần chúng nhăn dãn noi theo
Thực hiện tốt các nội dung trên, không có biếu hiên suy thoái
Có tối đa 03/82 biểu hiện suy thoái<J)
Có từ 04/82 biếu hiện suy thoái trở lên, ánh hưởng đến uy tín của cá
nhân và địa phương, cơ quan, đơn vị

1

Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đ ảng, chính
quyền, đoàn thể): k ết q u ả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều h ành; việc
quy tụ, đoàn kết; thái độ công tâm , khách quán và sự tín n hiệm của
cán bộ, đảng viên, quần chúng.

c
d

2

X
X
X
X

tư ở ng chính trị, đạo đứ c, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến",
"tự chuyển hóa" của cá nhân, từ đó có giải pháp đế phòng ngừa, ngăn
chặn và đẩy lùi có h iệu quả nhữ ng biểu hiện suy thoái.

về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

b

X

thự c hiện nhiệm vụ; phư ơ ng pháp làm việc k h o a học, dân chủ, đúng
nguyên tắc; tin h th ầ n hợ p tác, giúp đ ỡ đồng chí, đồng nghiệp.

II

a

X

Thực hiện đạt kết quả cao các nội dung trên; cơ quan, đơn vị, tổ
chức thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp xếp loại "Hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ" trong năm
Cơ quan, đơn vị, to chức thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp
xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trong năm
Cơ quan, đơn vị, to chức thuộc phạm vi lãnh đạo, qucin lý trực tiếp
xếp loại "Hoàn thành nhiệm vụ" trong năm
Cơ quan, đơn vị, tố chức thuộc phạm vỉ lãnh đạo, quản lý trực tiếp
xếp loại "Không hoàn thành nhiệm vụ" trong năm
Ket quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm

X
X
X
X

X

X
X

(lượng h ó a bằng sản p h ẩm cụ thể): T inh thần trách nhiệm , k ết q u ả và
m ức độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm . Đ ối
|2) Theo Phụ lục ban hành kèm theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTV/, ngày 24/9/2018 của Ban Tồ chức TW.

X

3
TT

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

KÉT QUẢ THựC HIỆN
Xuất
Trung
Tốt
Kém
sắc
bình

với đảng viên là công chức, viên chức cần làm rõ về lchổi lượng, chất
lượng, tiến độ, hiệu q u ả thự c hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đư ợ c giao
trong năm ; tinh thần đổi m ới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm ; ý thức,
thái độ phục vụ nhân dân; ý thứ c tham g ia xây dựng các tô chức
trong hệ thống chính trị ở đ ịa phương, cơ quan, đơn vị.

a
b

c
d
III
1
2

3

4
IV
1
2
3

4
V
a
b
c
d

Thực hiện đạt két quả cao các nội dung trên
Thực hiện tốt các nội dung trên
Thực hiện đây đủ các nội dung trên nhưng một sô mặt còn hạn chê
và chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả
Có vi phạm trong việc thực hiện các nội dung trên, ảnh hưởng đên
uy tín của cá nhân và địa phương, cơ quan, đơn vị
K ế t quả th ự c hiện cam k ết tu dưỡng, rèn luyện, p h ẩ n đấu h ằn g
năm
C ó cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu từ đầu năm v à th ự c hiện
đạt kết quả cao nội dung cam kết
Có cam kết tu dưỡng, rèn luyện, p h ấn đấu từ đầu năm v à thự c hiện
tố t nội dung cam kết
Có cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu từ đầu năm nhưng thực
hiện m ột số nội dung còn hạn chế và chưa có giải pháp khắc phục
hiệu quả
K hông có cam kết hoặc vi phạm các nội dung cam kết, ảnh hưởng
đến uy tín của cá nhân và đ ịa phương, cơ quan, đơn vị
K ế t quả khắc p h ụ c n h ữ n g hạn chế, y ế u kém đã đư ợc c h ỉ ra ở các
kỳ kiểm điểm trư ớ c
T hực hiện đạt k ết quả cao
Thực hiện đạt kết quả tốt
Thực hiện có m ặt còn h ạn chê
C hưa khắc phục nhữ ng h ạn chế, yếu kém đã được chỉ ra, ảnh hưởng
đến uy tín củ a cá nhân v à đ ịa phư ơng, cơ quan, đơn vị

V
X
V
X

X
X

X

X

X
X
X
X

K ế t qu ả kiểm điểm th eo g ợ i ỷ (nếu có)

Thực hiện đạt kết quả cao các nội dung theo gơi ỷ
Thực hiện tốt các nội dung theo gợi ỷ
Một số nội dung theo gợi ỷ còn hạn chế và chưa có giải pháp khắc
phục hiệu quả
Có sai phạm, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và địa phương, cơ
quan, đơn vị

X

V
V
X

