
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT 

BAN CHẤP HÀNH LCĐ KHOA CNTT 
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---------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----o0o---- 

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

Nhận hồ sơ xin kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú đã học lớp Cảm tình Đảng  

học kỳ 2 – năm học 2017 – 2018 

 

Để thực hiện tốt Công tác bồi dưỡng phát triển Đảng trong Sinh viên học sinh theo 

hướng dẫn Đảng bộ, Ban chấp hành LCĐ Khoa CNTT thông báo tới các đoàn viên ưu tú đã 

học lớp Cảm tình Đảng có nguyện vọng kết nạp Đảng nộp hồ sơ cụ thể như sau:  

1. Tiêu chuẩn:   

- Về Học tập: 2 kỳ liên tiếp gần nhất đạt loại khá (xếp loại B) trở lên hoặc đạt 7,0 trở 

lên theo hệ điểm 10  

Lưu ý:  

• Tại thời điểm nộp hồ sơ lần 1 chưa cần nộp bảng điểm; 

• Hồ sơ lần 2 cần nộp 2 bảng điểm của 2 kỳ liên tiếp (xin cấp tại văn phòng khoa 

P306-A9, có dấu của trường và chữ ký của lãnh đạo khoa); 

• Tính đến thời điểm chi bộ xét kết nạp, không còn môn nào điểm F hoặc F+. 

- Về Rèn luyện: xếp loại từ loại tốt trở lên;  

- Gương mẫu chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường và được tập thể tín nhiệm; 

- Có nguyện vọng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.  

2. Quy trình chuẩn bị hồ sơ lần 1 

2.1. Giấy chứng nhận cảm tình Đảng có giá trị 5 năm (bản gốc), các loại Giấy khen; 

giấy Chứng nhận tham gia các hoạt động khác (photo công chứng). 

2.2. Đơn xin vào Đảng 

điền vào mẫu 

2.3. Bản tự kiểm điểm 

điền vào mẫu 

2.4. Biên bản họp chi đoàn 

BCH các chi Đoàn tổ chức họp lớp và mời CHVT đến dự họp nhận xét các Đoàn 

viên ưu tú đã học lớp nhận thức về Đảng có nguyện vọng kết nạp Đảng. 



Biên bản do Bí thư hoặc Phó bí thư Chi đoàn chủ trì cuộc họp. Biên bản đánh máy 

theo mẫu bên dưới.  

2.5. Biên bản họp Liên chi đoàn 

Sau khi đoàn viên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ đã nêu ở các mục trên, nộp lên cho thầy 

Nguyễn Việt Hưng - Bí thư Liên chi đoàn (SĐT: 0868.004.008) để Ban chấp hành LCĐ 

tiến hành họp xét hồ sơ. 

Sau khi họp xét xong, Ban thường vụ LCĐ sẽ bổ sung biên bản họp LCĐ vào hồ sơ 

cho đoàn viên, và ra công văn giới thiệu đoàn viên ưu tú lên BCH Đoàn trường. 

3. Quy trình chuẩn bị hồ sơ lần 2 

Sau khi hồ sơ lần 1 của đoàn viên được duyệt, Đoàn trường sẽ gửi hồ sơ kèm công 

văn giới thiệu về chi bộ khoa sinh viên đang học, chi bộ sẽ liên hệ với đoàn viên để yêu 

cầu bổ sung giấy tờ cần thiết, sau khi đầy đủ giấy tờ, chi bộ sẽ tiến hành thẩm tra lý lịch, 

các giấy tờ đoàn viên cần bổ sung vào hồ sơ bao gồm:  

3.1. Bảng điểm 2 kỳ liên tiếp (Đã nêu ở mục 2) 

3.2. Sơ lược lý lịch của đối tượng kết nạp Đảng  

Điền vào mẫu 2 KNĐ của Đảng ủy trường (liên hệ bí thư hoặc phó bí thư chi bộ 

Khoa) 

4. Hạn nộp hồ sơ lần 1: Hết ngày 31/5/2018 

BCH LCĐ không chấp nhận hồ sơ thực hiện không đúng theo mẫu và không đúng thời 

gian quy định.  

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc phản ánh kịp thời cho thầy 

Nguyễn Việt Hưng (SĐT: 0868.004.008) để thống nhất thực hiện ./.  

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

Bí thư 

 

  

Nguyễn Việt Hưng 

  



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  

******** 

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG  

 

Kính gửi:  Chi bộ:   ............................................................................... 

       Đảng uỷ: ................................................................................ 

Tên tôi là: ..................................................., sinh ngày….....tháng.........năm  ......................  

Nơi sinh:  ...............................................................................................................................  

Quê quán .............................................................................................................. ................  

Dân tộc: .....................................Tôn giáo ................................................ ............................  

Trình độ học vấn  ..................................................................................................................  

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

Nghề nghiệp  .........................................................................................................................   

Đơn vị công tác  ....................................................................................................................  

Chức vụ chính quyền, đoàn thể  ............................................................................................   

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minnh ngày........... tháng….......... năm.................  

tại ...........................................................................................................................................   

Được xét là cảm tình Đảng ngày ......tháng.........năm...........tại chi bộ .................................  

 ...............................................................................................................................................  

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ 

hoặc của tổ chức Đoàn, Công đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:  

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.…………................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................



.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................... ............................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 Tôi tự nguyện thực hiện và thừa nhận Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng;  

 Tôi tự nguyện viết đơn này xin gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam.  

 Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

..........., ngày...... tháng........ năm 20.....  

NGƯỜI LÀM ĐƠN  

                             (ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM 

Tôi là: ............................................................. Sinh ngày ..... tháng ...... năm  .....................  

Nơi sinh:  ...............................................................................................................................  

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

Dân tộc: .................................................Tôn giáo  ................................................................  

Trình độ học vấn:  .................................................................................................................  

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

Nghề nghiệp  .........................................................................................................................   

Đơn vị công tác:  ...................................................................................................................   

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:  ...........................................................................................   

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày …... tháng ...... năm …........ tại  .........  

 ...............................................................................................................................................  

Được xét là cảm tình Đảng ngày ..... tháng ...... năm .......... tại chi bộ  ................................  

 ...............................................................................................................................................  

Qua quá trình công tác (hoặc học tập) tại trường Đại học Giao thông vận tải tôi tự kiểm 

điểm những ưu, khuyết điểm chính sau:  

+ Phẩm chất chính trị:  ..........................................................................................................  

............................................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

+ Đạo đức, lối sống: ..............................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................   

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

+ Năng lực công tác:  ............................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................   

+ Quan hệ quần chúng:  ........................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

+ Khuyết điểm:  .....................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Hà Nội, ngày.........tháng........năm .......... 

Người tự kiểm điểm 

(ký, ghi rõ họ và tên) 



 

  



Đoàn trường ĐH GTVT Đoàn T.N.C.S. Hồ chí Minh 

Chi đoàn ................................ Hà Nội, ngày ..... tháng ....... năm ......... 

 

Biên bản họp chi đoàn 

Nhận xét đoàn viên ưu tú đề nghị kết nạp đảng 

 

Thời gian: Hồi ………. giờ ………, ngày ….…  

tháng …….. năm  ................................................................  

Địa điểm:  .............................................................................  

Thành phần tham dự: Tổng số đoàn viên theo danh sách:  

    Số đoàn viên tham dự:   

    Số đoàn viên vắng mặt:  

Chủ toạ: .. …………………….. -  (Bí thư/Phó Bí thư Chi đoàn) ........................... 

Thư ký: .......................................................................................................... 

Nội dung: Lấy ý kiến nhận xét của Chi đoàn đối với đoàn viên ưu tú diện đối tượng đảng 

và đề nghị Chi bộ ……………………………………………… xem xét, kết nạp. 

Nhận thấy đoàn viên ưu tú ………………………………...……………… có: 

- Những ưu, khuyết điểm chính: 

+ Về phẩm chất chính trị:  ..........................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

+ Đạo đức, lối sống:  ..................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

+ Năng lực công tác:  .................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  



 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

+ Quan hệ quần chúng:  ............................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 Dựa trên những ưu, khuyết điểm trên, Chi đoàn …………………………….. 

kính đề nghị Chi bộ ………………………………………………….. xem xét, kết nạp đoàn 

viên ………………………………………….. vào Đảng, với sự tán thành của …. đồng chí/ 

… đồng chí (đạt …….%) so với tổng số đoàn viên của chi đoàn; số không tán thành …. 

đồng chí (đạt …..%) với lý do: …. đoàn viên vắng mặt, …. đồng chí không đồng ý vì lý do 

Đảng viên dự bị Nguyễn Văn A chưa tích cực tham gia các hoạt động tập thể ( hoặc chưa 

thực sự hòa đồng trong tập thể), .v.v. 

  

Thư ký 

(ký, ghi rõ họ và tên) 

Chủ toạ 

(ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

  



Đoàn trường ĐH GTVT Đoàn T.N.C.S. Hồ chí Minh 

BCH Liên Chi đoàn 

.................................................................. 

Hà Nội, ngày ..... tháng ....... năm ......... 

 

Biên bản họp BCH Liên chi đoàn 

Nhận xét đoàn viên ưu tú đề nghị kết nạp đảng 

 

Thời gian: Hồi ………. giờ ………, ngày ….…  tháng …….. năm ……………. 

Địa điểm: …………………………………………………………………… 

Thành phần tham dự: Tổng số uỷ viên BCH Liên Chi đoàn: ……… 

 Số uỷ viên BCH tham dự: ………………….. 

 Số uỷ viên BCH  vắng mặt: ………………… 

Chủ toạ: …..……………………………….- (Bí thư hoặc Phó Bí thư Liên Chi 

đoàn).................... 

Thư ký: .......................................................................................................... 

Nội dung: Lấy ý kiến nhận xét của BCH Liên Chi đoàn đối với đoàn viên ưu tú diện 

đối tượng Đảng và đề nghị Chi bộ ………………………………………… 

xem xét, kết nạp. 

Nhận thấy đoàn viên ưu tú ………………………………...……………… có: 

- Những ưu, khuyết điểm chính: 

+ Về phẩm chất chính trị: .............................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

+ Đạo đức, lối sống: ...................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 



.................................................................................................................................. 

+ Năng lực công tác: ..................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 + Quan hệ quần chúng: ................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 Dựa trên những ưu, khuyết điểm trên, BCH Liên Chi đoàn  ………………… 

kính đề nghị Chi bộ ………………………………………………….. xem xét, kết nạp đoàn 

viên ………………………………………….. vào Đảng, với sự tán thành của …… đồng 

chí. /…. đồng chí (đạt …………%) so với tổng số uỷ viên BCH Liên Chi đoàn; số không 

tán thành…… đồng chí (đạt…….%), với lý do:  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Thư ký 

(ký, ghi rõ họ và tên) 

Chủ toạ 

(ký, ghi rõ họ và tên) 

 


