
ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO THÀNH TÍCH  
Khen thƣởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên tiêu biểu trên các lĩnh vực 

KTXH- QPAN và công tác xây dựng Đảng (từ năm 2015 đến năm 2020) 

(Kèm theo Hướng dẫn số 25 -HD/BTCTU, ngày 11/02/2020 

của Ban Tổ chức Tỉnh ủy) 

----- 

I. Đối với tổ chức cơ sở đảng 

1. Đặc điểm tình hình của tổ chức cơ sở đảng  

2. Những thành tích đạt đƣợc trong 05 năm (từ năm 2015-2020) 

- Tóm tắt thành tích của tổ chức cơ sở đảng. 

+ Thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

+ Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng. 

+ Công tác tổ chức cán bộ và xây dựng tổ chức đảng. 

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

+ Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. 

- Kết quả xếp loại trong các năm. 

3. Thành tích xuất sắc, nổi bật trên lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc 

phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng (nêu 01 lĩnh vực đạt thành tích 

xuất sắc nhất) 

4. Danh hiệu khen thƣởng đã đƣợc ghi nhận 

- Danh hiệu khen thưởng của các cấp ủy Đảng đã được ghi nhận: Ghi rõ theo 

từng năm liên tục, số, ngày quyết định tặng giấy khen, bằng khen, cấp ủy nào khen. 

- Danh hiệu khen thưởng của Nhà nước, đoàn thể đã được ghi nhận. 

II. Đối với đảng viên 

1. Sơ yếu lý lịch đảng viên (Họ tên; ngày tháng năm sinh; ngày vào Đảng; 

đơn vị công tác; chức vụ Đảng; chức vụ chính quyền). 

2. Những thành tích đạt đƣợc trong 05 năm (từ năm 2015-2020) 

- Trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

- Trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. 

- Trong việc thực hiện nhiệm vụ của đoàn thể (nếu là thành viên).  

- Đối với đảng viên làm công tác quản lý, nêu thêm vai trò của bản thân đối 

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

- Kết quả xếp loại đảng viên trong các năm. 

3. Thành tích xuất sắc, nổi bật trên lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc 

phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng (nêu 01 lĩnh vực đạt thành tích 

xuất sắc nhất). 

4. Danh hiệu khen thƣởng đã đƣợc ghi nhận 

- Danh hiệu khen thưởng của các cấp ủy Đảng đã được ghi nhận: Ghi rõ theo 

từng năm liên tục, số, ngày quyết định tặng giấy khen, bằng khen, cấp ủy nào khen. 

- Danh hiệu khen thưởng của Nhà nước, đoàn thể đã được ghi nhận./. 

 


