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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

Số 2246-CV/TU 
V/v tăng cường công tác kết nạp 

 đảng viên trong các hội quần chúng 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày 21 tháng 9 năm 2015 

                                               

Kính gửi: - Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc  

  Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh; 

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

Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên trong các tổ chức hội quần 

chúng đã được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện, có bước chuyển biến; tuy 

nhiên, vẫn còn nhiều hội quần chúng chưa chú trọng đến công tác tạo nguồn, 

bồi dưỡng và giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, trong khi đó, 

nguồn hội viên các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh vẫn còn khá lớn. Nhằm 

đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên và xây dựng tổ chức đảng trong các tổ 

chức hội quần chúng theo Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ 

Chính trị (khóa XI) và Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 23/3/2015 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ về hội quần chúng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:   

1- Cấp ủy đảng, các hội quần chúng tiếp tục tổ chức quán triệt Chỉ thị số 

33-CT/TU, ngày 23/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đổi 

mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các Hội quần chúng trên địa 

bàn tỉnh và Chỉ thị số 60-CT/TU, ngày 22/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về việc tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên; từ đó nâng cao nhận 

thức của đảng viên, đoàn viên, hội viên về công tác kết nạp đảng viên mới.  

2- Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thành lập tổ chức đảng, tổ chức 

đoàn thể chính trị - xã hội trong cơ quan thường trực của các hội quần chúng ở 

những nơi có đủ điều kiện theo quy định; những nơi đã có tổ chức đảng thì 

nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, định hướng chính trị, lãnh đạo cơ 

quan thường trực triển khai, tổ chức các hoạt động của hội theo đúng quy định 

của pháp luật và Điều lệ Hội qua đó bồi dưỡng, rèn luyện những hội viên ưu 

tú, tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên mới. 

3- Các cấp ủy đảng thường xuyên chỉ đạo đảng viên là hội viên các hội quần 

chúng thông qua hoạt động của hội tích cực phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện 

thuận lợi cho những hội viên ưu tú có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng được rèn 

luyện để giới thiệu cho cấp ủy có thẩm quyền xem xét, kết nạp. Phấn đấu hàng năm 

giới thiệu được quần chúng ưu tú là hội viên cho cấp ủy có thẩm quyền xem xét, 

kết nạp. 
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4- Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo dõi công tác bồi dưỡng, rèn luyện, phát 

triển đảng viên trong các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh, hàng năm báo cáo kết 

quả về Thường trực Tỉnh ủy./- 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

(đã ký, đóng dấu) 

 

Dương Văn An 
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