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CHỈ THỊ
về việc tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên
-----I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN
Thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã quán triệt và triển khai
thực hiện khá nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 28/01/2007 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên (sau
đây gọi tắt là Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy), đạt kết quả khá
toàn diện trên các mặt. Số lượng đảng viên kết nạp mới hàng năm đều vượt kế
hoạch, trong đó số lượng đảng viên trẻ, đảng viên nữ, đảng viên có trình độ
trung học chuyên nghiệp trở lên tăng hơn so với trước; chất lượng đảng viên
không ngừng được nâng lên, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức
chiến đấu của tổ chức đảng. Nhờ đó, trong bối cảnh không ít khó khăn, nhưng
cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tập trung lãnh đạo, triển khai hoàn thành các
nhiệm vụ chính trị được giao, cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu trên các
lĩnh vực; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà tiếp tục phát triển với tốc
độ khá, diện mạo của tỉnh, nhất là ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc
thiểu số, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thay đổi rõ rệt, quốc phòng – an
ninh tiếp tục được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, hiệu lực, hiệu quả
hoạt động không ngừng được nâng lên.
Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên mới, số lượng đảng viên mới kết
nạp chưa tương xứng với nguồn đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú của các
đoàn thể chính trị - xã hội và trong các tầng lớp nhân dân, tỷ lệ đảng viên so với
dân số toàn tỉnh thấp hơn so với tỷ lệ trung bình của cả nước và khu vực Đông
Nam bộ; cơ cấu đảng viên mới kết nạp có phần chưa hợp lý, đáng chú ý là kết
nạp đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, cán bộ cấp xã và
thôn, khu phố còn thấp, tỷ lệ đảng viên được kết nạp từ lực lượng công nhân
đang làm việc tập trung trong các khu công nghiệp còn hạn chế; công tác kết nạp
đảng viên và thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà
nước còn khó khăn; nhiều đơn vị sự nghiệp công lập không có tổ chức đảng
hoặc không có đảng viên nhất là trong lĩnh vực trường học, y tế; có trường hợp
tổ chức đảng tuy còn nguồn nhưng nhiều năm liền không kết nạp được đảng
viên mới; cũng có trường hợp kết nạp đảng viên sai quy định, còn biểu hiện
chạy theo thành tích.
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Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do một số cấp ủy,
chi bộ chưa thực sự quan tâm đúng mức công tác kết nạp đảng viên mới, quyết
tâm chính trị chưa cao; việc vận dụng tiêu chuẩn kết nạp đảng viên mới theo Chỉ
thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở một số đảng bộ chưa thực sự
linh hoạt, do đó đã hạn chế quá trình phấn đấu của những quần chúng ưu tú là
nông dân lao động thuần túy, những người tích cực tham gia các phong trào thi
đua yêu nước ở địa bàn dân cư, công nhân đang lao động trong các doanh
nghiệp có thành tích trong lao động – sản xuất nhưng còn hạn chế trình độ học
vấn; có đảng bộ đề ra thêm tiêu chuẩn, điều kiện khi xét kết nạp; công tác xét
tiêu chuẩn chính trị đối với quần chúng ưu tú còn lúng túng, chưa kịp thời, làm
hạn chế động lực phấn đấu nhất là đối với các quần chúng ưu tú nhưng có vấn
đề về lịch sử chính trị; việc phân cấp quản lý và kết nạp đảng viên có việc còn
bất cập so với quy định của Trung ương.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CẦN TẬP TRUNG TRONG THỜI
GIAN TỚI
1. Quan điểm chỉ đạo chung
Tăng cường công tác kết nạp đảng viên mới bảo đảm theo đúng quy
định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương, vừa coi trọng chất
lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, vừa chú ý số lượng; từ đó, các cấp ủy làm tốt công
tác tạo nguồn, xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên sát hợp với thực tế; chú ý
đối tượng là đoàn viên, thanh niên, nữ, trẻ và quần chúng ưu tú để không
ngừng bổ sung các nguồn lực mới cho Đảng, góp phần nâng cao hơn nữa năng
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là ở cơ sở.
2. Nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới
2.1- Từng cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên cần nhận thức
sâu kỹ việc làm tốt công tác kết nạp đảng viên mới chính là không ngừng bổ
sung những nguồn lực mới cho Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và
sức chiến đấu của tổ chức đảng ở các cấp. Từ đó, từng cấp ủy, tổ chức đảng,
đảng viên phải phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, hết sức
quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để những quần chúng ưu tú có nguyện
vọng được đứng vào hàng ngũ của đảng có điều kiện phấn đấu, được bồi
dưỡng và được rèn luyện, từng bước trưởng thành để giới thiệu cho Đảng xem
xét, kết nạp.
2.2- Từng cấp ủy, tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở phải xây dựng kế hoạch,
xác định chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cụ thể theo từng năm. Phấn đấu hằng năm
toàn đảng bộ kết nạp mới trên 2.000 đảng viên; mỗi chi bộ (ở những nơi còn quần
chúng có thể đưa vào nguồn phát triển đảng) phải có kế hoạch tạo nguồn, bồi
dưỡng, hướng dẫn, giúp đỡ quần chúng ưu tú, phấn đấu hàng năm giới thiệu ít
nhất 01 quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.
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- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế
hoạch với chỉ tiêu cụ thể để bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú của tổ
chức mình cho Đảng xem xét, kết nạp; cần chú ý các đối tượng là lực lượng dân
quân tự vệ, dự bị động viên, nông dân lao động giỏi, người lao động ở địa bàn dân
cư (thôn, khu phố) có thành tích sản xuất – kinh doanh tốt, có nhiều đóng góp cho
các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh ở địa
phương và lực lượng công nhân trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp
ngoài khu vực Nhà nước có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
2.3- Giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân
dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị định số 98/2014/NĐ-CP, ngày
24/10/2014 của Chính phủ về Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ
chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa
bàn tỉnh.
2.4- Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh
phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công
tác phát triển đảng viên, đoàn viên, công tác xây dựng tổ chức đảng và các đoàn
thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Đồng
thời, phối hợp với Ngành Y tế và Ngành Giáo dục có lộ trình, kế hoạch cụ thể để
khắc phục tình trạng không có đảng viên, tổ chức đảng ở trường học, đơn vị y
tế; phấn đấu đến năm 2020, không còn trường học, đơn vị y tế không có đảng
viên, tổ chức đảng.
2.5- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn nội dung nâng cao chất lượng
các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp đảng viên mới kết nạp cho các trung
tâm bồi dưỡng chính trị của các huyện, thị, thành uỷ và các đảng ủy trực thuộc.
3. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn xem xét
kết nạp đảng viên mới để triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh.
Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo
Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo.
Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 28/02/2007 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) và được phổ biến đến các chi bộ để thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng + Vụ III;
(để báo cáo)
- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II;
- Các đảng đoàn, ban cán sự Đảng;
- Các ban của Tỉnh ủy;
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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