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CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ

A ?  r

vê đây mạnh công tác kêt nạp đảng viên giai đoạn 2023-2025

Những năm qua, công tác kết nạp đảng viên được các cấp uỷ, tổ chức đảng 
trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có sự chuyển biến tích cực; nhiều cấp 
uỷ đảng đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp 
đảng viên, chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Từ 
đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp 3.428 đảng viên, nâng tổng số đảng 
viên của Đảng bộ tỉnh lên 48.011 đảng viên (đạt 89,90% chỉ tiêu Nghị quyết 
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025). Nhìn chung, đảng 
viên mới kết nạp phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, chấp hành nghiêm 
chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; có ý thức học tập để nâng 
cao trình độ, năng lực công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp 
phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất 
lượng đội ngũ đảng viên.

Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên vẫn còn những hạn chế, khó khăn 
như: Một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác kết 
nạp đảng viên; công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên ở khu vực nông thôn, khu 
dân cư, vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo và trong các doanh nghiệp 
ngoài nhà nước còn nhiều khó khăn; chất lượng đảng viên mới ở một số nơi 
chưa được nâng lên; tỷ lệ đảng viên so với dân số của tỉnh còn thấp; công tác 
quản lý đảng viên chưa được chặt chẽ.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên chủ yếu là do: Một số cấp uỷ, tổ 
chức đảng chưa chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp cụ thể để tạo 
nguồn, chăm bồi, kết nạp đảng viên; chưa quan tâm đúng mức công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng và tạo điều kiện để quần chúng phấn đấu vào Đảng. Trình độ 
học vấn của một số đoàn viên, hội viên chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định; 
thanh niên trong độ tuổi lao động ở một số địa phương chưa có việc làm ổn 
định, phải tìm kiếm việc làm, kinh doanh ngoài địa phương nơi cư trú. Nhiều 
chủ doanh nghiệp, đơn vị kinh tế tư nhân còn e dè, nhận thức chưa đầy đủ về 
chủ trương phát triển đảng, đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân, phần lớn chỉ 
quan tâm đến lợi nhuận kinh tế.
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Để khắc phục những hạn chế, khó khăn trên và tiếp tục đẩy mạnh công tác 
kết nạp đảng viên trong giai đoạn 2023-2025, góp phần thực hiện hoàn thành chỉ 
tiêu và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XIV, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu:

1. Ban thường vụ các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh 
uỷ tiếp tục quán triệt, xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan 
trọng, thường xuyên, trước mắt và lâu dài trong công tác xây dựng Đảng; nâng 
cao nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về mục đích, ý 
nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên đối với việc nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán 
bộ, đảng viên.

Tập trung quán triệt, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình 
số 24-CTr/TU, ngày 10/10/2022 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, 
ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường 
củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên 
trong giai đoạn mới và các quy định về nêu gương, nhằm góp phần xây dựng 
Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các cấp uỷ, tổ chức đảng 
trực thuộc làm tốt công tác phát hiện, giúp đỡ, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp 
đảng viên; chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng viên khu vực nông thôn, khu dân 
cư, vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo; lĩnh vực giáo dục, y tế, trong 
doanh nghiệp tư nhân; công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về 
địa phương; đoàn viên, hội viên, viên chức sự nghiệp, sinh viên, học sinh các 
trường,... Kịp thời biểu dương các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích trong 
công tác kết nạp đảng viên; đồng thời, chấn chỉnh, nhắc nhở những tổ chức 
đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu chi bộ, đảng bộ chưa quan tâm thực 
hiện tốt công tác kết nạp đảng viên.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 01/7/2019 
của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 
18/3/2019 của Ban Bí thư, nhằm tăng cường công tác xây dựng và phát triển tổ 
chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, góp phần tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với đơn vị kinh tế tư nhân. Đẩy mạnh cải cách hành 
chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
của tỉnh để thu hút nhiều doanh nghiệp, công ty đến đầu tư sản xuất, kinh 
doanh trên địa bàn tỉnh, tạo việc làm ổn định cho người lao động; đồng thời,
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tăng cường mối quan hệ công tác giữa các địa phương với các doanh nghiệp 
trong công tác phát triển đảng viên; thực hiện các giải pháp linh hoạt để tạo điều 
kiện thuận lợi cho đảng viên làm việc trong doanh nghiệp, làm ăn xa được sinh 
hoạt đảng đầy đủ và quần chúng là công nhân, người lao động trong doanh 
nghiệp được theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Quan tâm chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác 
quản lý đảng viên, nhất là đối với đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú; tăng cường 
theo dõi nắm tình hình tư tưởng đảng viên; phân công nhiệm vụ đảng viên phù 
hợp với trình độ, năng lực, sức khoẻ; kết hợp chặt chẽ giữa công tác kết nạp 
đảng viên với công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư 
cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của 
Ban Bí thư.

2. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 
các cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức rèn luyện đạo 
đức cách mạng, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên, 
hội viên và quần chúng nhân dân. Chú trọng tổ chức các hoạt động, phong trào 
thi đua yêu nước, gắn với đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt thiết thực nhằm 
tạo diễn đàn cho đoàn viên, hội viên tham gia; qua đó, phát hiện, lựa chọn, bồi 
dưỡng, giáo dục nhân tố tích cực trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, quần chúng, 
người có uy tín để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Quan tâm chỉ đạo củng 
cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh, tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác ở địa bàn, 
nhất là các tổ chức, đơn vị chưa có tổ chức đảng, đoàn thể để tập hợp quần chúng, 
tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú, xây dựng lực lượng cho Đảng. 
Hằng năm, nghiên cứu đưa vào chương trình công tác và tập trung thực hiện tốt 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu 
tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn thực hiện tốt công tác bồi dưỡng 
nhận thức về Đảng; bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; bồi dưỡng 
nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở phù hợp với tình 
hình thực tế.

4. Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng tăng cường 
công tác tuyên truyền, giáo dục, phát hiện gương người tốt, việc tốt, đảng viên 
gương mẫu có uy tín trong học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu, nhằm tạo sức 
lan toả cho quần chúng học tập, noi theo và mong muốn phấn đấu đứng vào 
hàng ngũ của Đảng.
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5. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp với các cơ quan hên quan theo dõi, 
kiểm tra, giám sát; định kỳ báo cáo Ban Thuờng vụ Tỉnh uỷ kết quả thực hiện 
Chỉ thị này. Hằng năm, có trách nhiệm phân bổ chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho 
các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ phù hợp với tình hình thực tế của từng đảng bộ, 
để phấn đấu nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh đến năm 2025 đạt 
chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Chỉ thị này đuợc phổ biến đến chi bộ.

Noi nhân:
- Ban Tổ chức Trung ương (HN, T78),
- Các ban đảng, ban cán sự đảng,

đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ,
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
- Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ,
- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

T/M BAN THƯỜNG v ụ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRựC


