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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

về các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả
 công tác bồi dưỡng đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú 

giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp
 ------

Ngày 21/10/2014, đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì 
họp bàn về các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bồi dưỡng 
đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. 
Cùng dự họp có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, 
Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện Thường trực và lãnh đạo Văn phòng, Ban Tổ chức 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và đại 
diện một số tổ chức Hội, đoàn thể ở cơ sở. Sau khi nghe phát biểu của các thành 
viên dự họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo:

1. Đánh giá tình hình, kết quả công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú 
để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp trong thời gian qua

Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn coi 
trọng công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ then chốt của Đảng; trong đó, công 
tác phát triển đảng viên mới luôn giữ vai trò, vị trí quan trọng, nhằm tăng thêm 
sinh lực, trí tuệ, trẻ hóa đội ngũ của Đảng, góp phần ngày càng nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa 
– hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong thời gian qua, các đoàn thể chính trị - 
xã hội tỉnh ngày càng quan tâm hơn đến công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn 
viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; đã xây dựng kế hoạch, đề ra các 
nhiệm vụ, giải pháp và chỉ tiêu giới thiệu phát triển đảng viên mới theo từng 
năm, từng nhiệm kỳ, từ đó tổ chức thực hiện đạt một số kết quả nhất định.

Tuy nhiên, kết quả đạt được còn hạn chế, số đoàn viên, hội viên được kết 
nạp Đảng còn thấp so với tổng số đoàn viên, hội viên của các đoàn thể chính trị - 
xã hội; qua thực tiễn tổ chức thực hiện vẫn còn một số khó khăn, bất cập, cần 
được tháo gỡ và điều chỉnh cho phù hợp, nhằm tạo điệu kiện thuận lợi hơn trong 
việc giới thiệu, kết nạp đảng viên mới.  
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2. Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời 
gian tới

Để đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên, quần 
chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một 
số nhiệm vụ sau:

2.1- Bằng các biện pháp tích cực, đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục lý 
tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên, hội viên của các 
tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ các đoàn thể chính trị - xã hội phải tích cực nêu 
gương trong việc tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách 
nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng gần quần 
chúng, gần đoàn viên, hội viên, sát cơ sở, từ đó góp phần xây dựng Đảng vững 
mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức.

2.2- Mỗi đoàn thể chính trị - xã hội phải xây dựng kế hoạch, đặt ra các 
mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thật cụ thể về công tác bồi dưỡng, rèn 
luyện, giới thiệu đoàn viên, hội viên của tổ chức mình cho Đảng xem xét, kết 
nạp, với tinh thần vừa thực sự coi trọng chất lượng, vừa chú ý về số lượng, 
không chạy theo thành tích, trên cơ sở lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú, 
có lý tưởng, có lập trường tư tưởng vững vàng, có khát vọng cống hiến để bồi 
dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, bảo đảm công tác phát triển đảng 
viên mới thực hiện đều khắp trong các đối tượng quần chúng ưu tú, góp phần 
xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh toàn diện.

2.3- Chú trọng hơn nữa việc xây dựng và phát huy vai trò các tổ chức 
đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và 
bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú trong các doanh nghiệp này để giới thiệu 
cho Đảng xem xét, kết nạp; từ đó, phấn đấu  thành lập được nhiều tổ chức Đảng 
trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

2.4- Các chi bộ cần chú trọng giao nhiệm cho đảng viên đang tham gia 
sinh hoạt đoàn thể trong việc giúp đỡ, bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên, hội 
viên về lý tưởng cách mạng, lập trường tư tưởng để giới thiệu cho Đảng xem 
xét, kết nạp. Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên đề về công tác phát triển đảng 
trong tổ chức mình, giúp đội ngũ cán bộ nắm vững các nguyên tắc, phương 
pháp, quy trình, quy định, thủ tục... để làm tốt hơn công tác phát triển đảng 
viên mới trong thời gian tới.
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2.5- Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân,  Hội Liên 
hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tỉnh xây dựng hướng dẫn việc bồi dưỡng, rèn 
luyện, giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Đồng thời, nghiên 
cứu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cụ 
thể liên quan đến công tác kết nạp đảng viên mới, bảo đảm sát với điều kiện 
thực tiễn của từng vùng, từng loại hình cơ sở, phù hợp từng đối tượng quần 
chúng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển 
đảng viên mới trong thời gian đến.

Căn cứ nội dung Thông báo này, các ban của Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ 
trực thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ hàng 
năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo./-

              

Nơi nhận:
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các ban của Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
   và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký, đóng dấu)

Lê Tấn Lai
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