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CHỈ THỊ 
về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với  

công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp 
----- 

Trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh đã có 
nhiều cố gắng trong việc xây dựng, củng cố tổ chức đảng, phát triển đội ngũ đảng 

viên cả về số lượng và chất lượng. Từ năm 2016 đến năm 2021, toàn tỉnh đã kết 

nạp được 7.911 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh lên 36.618 

đảng viên. Đảng bộ tỉnh đã xóa được tình trạng thôn, bản chưa có đảng viên. Tỷ lệ 

đảng viên là người dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, là đoàn viên thanh niên 
được nâng lên; trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị của đảng viên ngày 

càng cao góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ 
sở đảng. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên thời gian qua 

còn hạn chế: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác 

bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp (giai đoạn 2016-

2021, toàn đảng bộ tỉnh kết nạp được 4.557 đoàn viên vào Đảng, chiếm 57,6%, 

chưa đạt mục tiêu Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa X). Một bộ phận đoàn viên có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, 

thiếu động cơ phấn đấu vào Đảng; quá trình theo dõi, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú 
giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp chưa thường xuyên, liên tục. Nguồn giới 

thiệu đoàn viên ưu tú chưa đồng đều ở các khối đối tượng; một số đơn vị còn thiếu 

chủ động trong việc triển khai, cụ thể hóa các phong trào hành động để tạo môi 

trường cho đoàn viên phấn đấu, rèn luyện; một số quy định, hướng dẫn về tiêu chí, 

quy trình đánh giá, giới thiệu đoàn viên ưu tú thiếu cụ thể, chưa đồng bộ. 

Nguyên nhân của hạn chế nêu trên là do lực lượng lao động trong độ tuổi thanh 

niên thường xuyên di chuyển, lao động tập trung ở các địa phương khác, ít ở nơi cư 
trú. Một số cấp ủy, cấp bộ đoàn và cán bộ chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tầm 

quan trọng của công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; chưa 
chú trọng tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên ưu tú. Quá trình theo dõi, hướng dẫn, giúp 

đỡ thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên mới có lúc, có nơi chưa sâu sát. 
Nhiều chủ doanh nghiệp, đơn vị kinh tế tư nhân còn có tâm lý e dè, nhận thức chưa 
đầy đủ về chủ trương phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Một 
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bộ phận đoàn viên, hội viên chưa quan tâm đến việc tham gia sinh hoạt các tổ chức 

chính trị - xã hội và không có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng. 

Để tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem 

xét, kết nạp gắn với cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 

tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá và Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng 

lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện tốt 

các nội dung sau: 

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú 
cho Đảng xem xét, kết nạp; xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ 

trọng tâm của công tác xây dựng Đảng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện, nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên và tạo nguồn cán bộ cho 

hệ thống chính trị các cấp.  

Chỉ đạo củng cố các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Đoàn thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây 

dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. 

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, 

xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên thanh niên. Các cấp 

ủy, tổ chức đảng, các cấp bộ đoàn tổ chức tuyên truyền, giáo dục về lịch sử truyền 

thống dân tộc, về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy 

mạnh việc học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần nâng 

cao nhận thức chính trị, lý tưởng, đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm của 

đoàn viên đối với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng, với quê hương.  

2. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Đoàn thanh niên các cấp 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách 

mạng, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên. 

Chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Ðảng 

xem xét, kết nạp. Nâng cao trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc thực hiện 

công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. 
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3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quán triệt và xây 

dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. 

3.2. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, 
giúp việc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các 

cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp bộ đoàn trong thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng 

hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

3.3. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách 

các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, đôn 
đốc việc thực hiện Chỉ thị này. 

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ. 

 

 

Nơi nhận:  
Gửi bản giấy và bản điện tử: 

- Ban Bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 

- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 
Gửi bản điện tử: 

- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy,  

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                                   
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