DANG BO IuiOi CAC CQ TRUNG LTC$NG
BANG U LIEN MINTI HTX VIT NAM
*

BANG CONG SAN VIT NAM
Ha Nç5i, ngày 31 tha'ng 5 nám 2021

S -CV/DU
V/v rà soát, c4p nh M sung
ho sd dáng viên, phiêu dáng viên và cp nhç2t
dii' lieu dáng viên

KInh gi'ci: Các chi b, dãng b b phn trrc thuc.
Thirc hin Cong v s 223-CV/DUK ngày 28/5/202 1 cüa Dâng üy Khi các
ci quan Trung uo'ng v vic rà soát, cp nht, b sung h sa dàng viên, phiu dáng
viên và c.p nht dü 1iu dãng viên; K hoch s 100-KH/DU, ngây 26/3/202 1 cüa
Dãng üy Lien minh HTX Vit Nam v "Nám tang cthng cong tác quán lj dáng
vien ". Dâng uS' Lion mirth HTX Vit Nam yOu cu các chi b, dâng b b phn
trirc thuc kh.n triro'ng thirc hin mt s ni dung sau:
1. Lp danh sách dãng viên cüa chi b, dãng b (theo mu dInh kern).
2. KO khai phiu dãng viOn (theo rnu dInh kern).
Dâng üy Lien minh HTX Vit Nam d nghj các chi b, dàng b b phn
nghiêm tue thrc hin và giri ye Dãng üy LiOn minh HTX Vit Nam trjthc ngày
08/6i2021; dng thyi gl'ri Ca bàn mm qua dja chi Email: huongvca(gmai1.com d
tng hçip, báo cáo Dáng üy Khi các ca quan Trung uong .1.

NGi nhân:
- Nhii trên,
- Luu: VPDU.

T/M BANG UY
/GS', Bit THIIJ
DANGUY

*

LIEN MINH
HQP TAC
WET NAM

rnh Xuãn Ng9c

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BỘ TỈNH (tương đương):….

SỐ LÝ

……………………………………..

LỊCH:

ĐẢNG BỘ HUYỆN (tương

SỐ THẺ

đương)…………………………………..

ĐẢNG
VIÊN

ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ:………
………………………………………..
ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN: ……………..
CHI

Ảnh
PHIẾU

(3x4)

ĐẢNG VIÊN

BỘ: ………………………………

01) Họ và tên đang dùng: ……………………………………………………….
02) Nam, nữ: …………………………………………………………….…………
03) Họ và tên khai sinh: …………………………….…………………….……….
04) Sinh ngày: ……./……./…………………………………………………….…..
05) Nơi sinh: ……………………………….……………………………….………
06) Quê quán: ……………………………….……………………………….……
07) Nơi thường trú: ……………………………….……………………………….
Nơi tạm trú: ……………………………….……………………………….………
08) Dân tộc:………………………………………………………………………..
09) Tôn giáo: …………………………………………………………….………..

10) Thành phần gia đình: …………………………………………………..……..
11) Nghề nghiệp hiện nay: …………………………………………….……….….
12) Ngày vào Đảng:…/……./…………………………. Tại Chi bộ: ………………
Người giới thiệu thứ 1: ……….……………………. Chức vụ, đơn vị:.……………
Người giới thiệu thứ 2: ………………. Chức vụ, đơn vị:.………………………….
Ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp: ..…/……./……
Ngày chính thức: ..…/……./…… Tại Chi bộ: ……………………………………..
13) Ngày được tuyển dụng: ..…/……./…… Cơ quan tuyển dụng: …………………
14) Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ..…/……./……
15) Tham gia các tổ chức xã hội khác: ……………………………….……………
16) Ngày nhập ngũ: ..…/……./…… Ngày xuất ngũ, chuyển ngành ..…/……./……
17) Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: …………………….. - Giáo dục nghề nghiệp: …………..….
- Giáo dục đại học và sau đại học: …………………………………………………..
- Học vị: …………………………………………..…. - Học hàm: ……………….
- Lý luận chính trị: …………………………………….. - Ngoại ngữ: ……………..
- Tin học: …………………………………………………………………………….
18) Tình trạng sức khỏe bản thân: ………………….. - Thương binh loại: ………...
- Gia đình liệt sỹ: □

- Gia đình có công với CM: □

19) Số chứng minh ND: …………………………………………………………….
20) Được miễn công tác và SHĐ ngày ..…/……./……
(hoặc số Căn cước công dân): ……………………………

21) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC
Từ tháng, năm

Làm gì, chức vụ, đơn vị công tác

đến tháng, năm

(Đảng, chính quyền, đoàn thể, kinh tế, văn hóa, xã hội...)

22) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN
CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

Tên trường

Ngành học hoặc tên lớp
học

Từ tháng/năm
đến
tháng/năm

Hình thức
học

Văn bằng,
chứng chỉ,
trình độ gì

23) Khen thưởng : (Huân chương, huy chương, bằng khen). ………………………….
24) Đã được tặng HH Đảng: 30 năm □ 140 năm □ 45 năm □ 50 năm □ 55 năm □ 60
năm □ 65 năm □ 70 năm □ 75 năm □ 80 năm □ 85 năm □ 90 năm □
25) Danh hiệu được phong (chiến sĩ thi đua; anh hùng “LL vũ trang, lao động”;
nhà giáo, nghệ sĩ, thầy thuốc “nhân dân, ưu tú”)………………………………………..
26) Kỷ luật (Đảng, chính quyền, pháp luật): ……………………………….………
27) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN
a) Bị xóa tên trong danh sách đảng viên:
Thời gian: ………………………………Tại Chi bộ: ……………………………….
b) Được kết nạp lại vào Đảng:
- Ngày vào Đảng lần thứ 2: ..…/……./………… …. Tại chi bộ: …………………
Người giới thiệu 1: ………………………. Chức vụ, đơn vị: ……………………..
Người giới thiệu 2: ……………………. Chức vụ, đơn vị: …………………………
- Ngày chính thức lần thứ 2: ..…/……./…………………. Tại chi bộ: ……………
c) Ngày được khôi phục đảng tịch: ..…/……./………….. Tại chi bộ: ……………
d) Bị xử lý theo pháp luật (ngày, tháng, năm; chính quyền nào xử lý; hình thức xử
lý, nơi thi hành án...)………………………………………………………………………
e) Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (ngày, tháng, năm; chức vụ; nơi làm
việc...) …………………………………………………………………………..
28) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI
a) Đã đi nước ngoài (nước nào, lý do, thời gian ra nước ngoài...) ………………….
b) Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước
ngoài:………………………………………………………………………………

c) Có người thân ở nước ngoài (tên người, quan hệ gì, ở nước nào?)……………..
29) QUAN HỆ GIA ĐÌNH
Cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ (chồng); vợ (chồng); các con; anh chị em ruột

Quan hệ

HỌ VÀ TÊN

Năm
sinh

Quê quán, nơi ở hiện nay (trong, ngoài
nước), nghề nghiệp, chức danh, chức vụ,
đơn vị công tác

30) HOÀN CẢNH KINH TẾ CỦA BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH
- Tổng thu nhập của hộ gia đình (trong 1 năm):….…đồng, bình quân người/hộ:…..
đồng
- Nhà ở:
+ Được cấp, được thuê, loại nhà ……………., tổng diện tích sử dụng m2
+ Nhà tự mua, tự xây, loại nhà…………… , tổng diện tích sử dụng m2
- Đất ở : + Đất được cấp: …………….m2

+ Đất tự mua: …………m2

- Hoạt động kinh tế: ……………………………….……………………………..

Diện tích đất kinh doanh trang trại ………..ha. Số lao động thuê mướn: ….. người
Những tài sản có giá trị (50 triệu đồng trở lên): Tài sản: …………Giá trị …. đồng
……., ngày …… tháng …… năm ……..

NGƯỜI KHAI

XÁC NHẬN CỦA CHI ỦY

XÁC NHẬN CỦA

Tôi xin cam đoan những

CHI BỘ

CẤP ỦY CƠ SỞ

lời khai trên đây là đúng

……………………………….

(Chức vụ, ký, đóng

sự thật

……………………………….

dấu, ghi rõ họ và

Ngày.....tháng.....năm.......

Ngày.....tháng.....năm.......

tên)

(Ký ghi rõ họ tên)

(Chức vụ, ký ghi rõ họ tên)

ĐẢNG ỦY LIÊN MINH HTX VIỆT NAM
CHI BỘ, ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN………
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN
TT Họ và tên

Ngày
tháng
năm sinh

Chức vụ
(Đảng,
chính
quyền, đoàn
thể)

Ngày
vào
Đảng

Ngày
chính
thức

Giới tính
Nam

Nữ

Dân
tộc

Tôn
Trình độ
Quê Nơi ở
giáo Chuyên Chính Ngoại quán
hiện
(xã,
tại
môn
trị
ngữ
huyện,
(sơ
tỉnh)
cấp,
trung
cấp,
cao
cấp)

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Số
điện
thoại

