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KẾ HOẠCH 
Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, quản lý đảng viên 

trong toàn Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021 

----- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/ĐUK, ngày 08/2/2021 của Đảng ủy Khối các 

cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, quản lý đảng viên 

trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh năm 2021, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch "Nâng cao chất lượng công tác kết nạp 

đảng viên, quản lý đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn", như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp uỷ, chi bộ và đảng viên trong 

công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên. Thực hiện phát triển đảng viên 

theo phương châm coi trọng chất lượng. Kết nạp vào Đảng những người ưu tú, có 

đủ điều kiện, tiêu chuẩn đảng viên, quan tâm quần chúng là sinh viên, đoàn viên 

thanh niên; đồng thời thực hiện đúng các nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên của 

Đảng. Phát triển đảng viên, quản lý đảng viên gắn với việc xây dựng, củng cố tổ 

chức Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên. 

2. Thực hiện tốt công tác quản lý với công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao 

bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống cho đảng viên. Xác định việc quản lý đảng viên 

là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững 

mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao 

chất lượng đảng viên.  

II- CHỈ TIÊU 

1. Kết nạp từ 05 đảng viên mới trở lên, đảm bảo chất lượng về hồ sơ và tiến 

độ thời gian trình hồ sơ đề nghị kết nạp đảng. 

2. 100% đảng viên dự bị được chuyển đảng chính thức kịp thời và được giới 

thiệu về giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú kịp thời;  

3. 100% đảng viên xây dựng, thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu 

và được cấp ủy giám sát việc thực hiện. 

4. 100% hồ sơ đảng viên được quản lý theo quy định. 
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III- NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP 

1. Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên 

1.1- Coi trọng và làm tốt việc quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm về công tác kết nạp đảng viên 

Cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt các chủ trương, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo 

của Đảng về công tác phát triển đảng viên; các văn bản quy định, hướng dẫn 

nghiệp vụ công tác phát triển đảng viên để các cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững 

và thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, điều kiện kết nạp đảng và công nhận đảng 

viên chính thức theo đúng quy định.  

Quan tâm và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh 

việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cho quần 

chúng nâng cao ý thức và có nhận thức sâu sắc về Đảng, về tiêu chuẩn và nhiệm vụ 

đảng viên, có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, tự nguyện, thiết tha được 

đứng vào hàng ngũ của Đảng. 

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Sở tăng cường 

lãnh đạo chỉ đạo đoàn thể cấp dưới thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng đảng 

tại cơ sở, trong đó quan tâm việc giáo dục, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới 

thiệu với tổ chức đảng để xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. Tăng cường sự 

chỉ đạo của cấp ủy đối với các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh trong thực hiện việc giáo dục, lựa chọn đoàn viên, hội viên 

ưu tú giới thiệu với tổ chức đảng để xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.  

1.2- Tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện quần chúng ưu tú, đảng viên dự bị để 

đủ điều kiện, tiêu chuẩn được xem xét, kết nạp, chuyển đảng chính thức đúng quy 

định 

Các chi bộ thực hiện tốt việc giao nhiệm vụ cho quần chúng để thử thách, rèn 

luyện để xem xét, lựa chọn quần chúng ưu tú phục vụ quy trình xem xét, kết nạp. 

Đồng thời phát huy vai trò của các đảng viên được phân công giúp đỡ quần chúng 

ưu tú, đảng viên dự bị. Quá trình theo dõi, giúp đỡ cần nắm bắt kịp thời, đầy đủ 

thông tin liên quan đến quần chúng, đảng viên dự bị để kịp thời báo cáo cấp ủy, chi 

bộ có biện pháp nhắc nhở, giúp đỡ phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thiếu sót 

để đủ tiêu chuẩn, điều kiện xem xét thực hiện quy trình kết nạp, chuyển đảng chính 

thức theo quy định. Thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ trong quá trình lập hồ sơ đề nghị 

kết nạp, chuyển chính thức đảm bảo chất lượng, hạn chế thấp nhất việc phải chỉnh 

sửa, bổ sung. 

1.3- Thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục, hồ sơ về công tác kết nạp đảng 

viên; công nhận đảng viên chính thức 

Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở căn cứ nghị quyết đại hội nhiệm kỳ, chương trình 

công tác năm để xây dựng chỉ tiêu phát triển đảng viên phù hợp, khả thi. Định kỳ 
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hằng tháng xem xét, lựa chọn quần chúng ưu tú để đưa vào danh sách cảm tình 

đảng; đưa cảm tình đảng không đủ tiêu chuẩn ra khỏi danh sách; xét, đề nghị cho 

cảm tình đảng có triển vọng  đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; xét, quyết 

định cho cảm tình đảng có kết quả phấn đấu tốt, đảm bảo yêu cầu (đã học lớp bồi 

dưỡng nhận thức về Đảng) được làm thủ tục xem xét kết nạp Đảng. Kịp thời xem 

xét, hoàn thiện thủ tục hồ sơ đề nghị chuyển đảng chính thức đối với đảng viên dự 

bị; đồng thời thực hiện thủ tục đề nghị cấp thẻ đảng viên theo đúng quy trình, thủ 

tục, hồ sơ quy định, đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng theo Quy định số 29-

QĐ/TW, ngày 25/7/2016; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban 

Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 05/6/2017 của Ban 

Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 45-HD/ĐUK, ngày 29/8/2018 của Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối theo quy định.  

1.4- Tăng cường vai trò tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong thực 

hiện nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên 

Ban Chấp hành Đảng ủy Sở, cấp ủy các chi bộ phải thường xuyên quan tâm, 

đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cấp dưới trong thực hiện công tác kết nạp 

đảng viên. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, các đồng chí Ủy 

viên Ban Chấp hành Đảng ủy được phân công phụ trách, giám sát dự sinh hoạt tại 

các chi bộ cần tăng cường giám sát, hướng dẫn cơ sở trong xây dựng và tổ chức 

thực hiện công tác kết nạp đảng viên tại cơ sở được phân công phụ trách. 

2- Nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên 

2.1- Coi trọng và làm tốt việc quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm về công tác quản lý đảng viên 

- Cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt các chủ trương, quan điểm, tư tưởng chỉ 

đạo của Đảng về công tác quản lý đảng viên; các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ 

công tác quản lý đảng viên, trọng tâm là Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ 

chức Trung ương Đảng về nghiệp vụ công tác đảng viên; Hướng dẫn 27-

HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về việc miễn công tác và sinh hoạt 

đảng đối với đảng viên; Chỉ thị 28-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương về việc 

nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những Đảng viên 

không đủ tư cách ra khỏi Đảng; Quyết định 99-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương về việc ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc 

Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy 

lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ....  

- Nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của công tác quản lý đảng viên cho 

cấp ủy các các chi bộ. Thường xuyên giáo dục, làm cho đảng viên nhận thức đúng 

và tự rèn luyện bản thân, luôn nêu cao ý thức chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều 

lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định trong công tác; 

tự giác đặt mình dưới sự quản lý của các tổ chức và tích cực tham gia vào công tác 

quản lý đảng viên tại chi, đảng bộ nơi sinh hoạt. Giao trách nhiệm cho cấp ủy các 
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chi bộ, trực tiếp là đồng chí bí thư các chi bộ trong công tác quản lý và phát triển 

đảng viên. 

2.2- Triển khai đồng bộ các quy định về công tác quản lý đảng viên 

- Hoàn thiện và bổ sung đầy đủ hồ sơ đảng viên, đảm bảo hồ sơ đảng viên 

phản ánh liên tục, chính xác lịch sử và quá trình rèn luyện, phấn đấu của đảng viên. 

Lập đầy đủ các loại sổ nghiệp vụ công tác đảng viên; ghi chép, bổ sung các nội 

dung chính xác, đầy đủ theo hướng dẫn; bảo quản, lưu trữ sổ đúng quy định. Thực 

hiện nghiêm túc, chặt chẽ các thủ tục về giới thiệu sinh hoạt Đảng cho đảng viên, 

kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp kết nạp vào Đảng sai quy định.  

- Làm tốt công tác phân công cấp ủy quản lý đảng viên và phân công nhiệm 

vụ cho đảng viên. Nắm tình hình và đánh giá công tác quản lý đảng viên trong các 

kỳ sinh hoạt của chi bộ. Triển khai kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên hằng 

năm nghiêm túc, đúng nội dung, yêu cầu, đảm bảo khách quan, thực chất. Tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cá nhân đảng viên trong việc chấp hành 

Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các quy định 

về những điều đảng viên không được làm, việc thực hiện nhiệm vụ được giao, cam 

kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu. Tiếp tục trang bị, nâng cấp phương tiện, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên và các nội dung 

khác của công tác quản lý đảng viên. 

2.3- Tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  về tăng cường xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt 

đảng, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm nêu gương, tính tiền 

phong gương mẫu của đảng viên, của cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý và nâng cao 

chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Cấp ủy phối hợp cùng với thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn 

vị; khai thác tốt các kênh thông tin để nắm bắt chắc, toàn diện tình hình đội ngũ 

đảng viên; giải quyết kịp thời các vướng mắc tại cơ sở, không để xảy ra đơn thư 

gây phức tạp trong nội bộ tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.  

- Phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể, quần chúng trong công tác quản lý 

đảng viên. Quan tâm giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quần chúng 

đối với công tác xây dựng Đảng; tạo điều kiện cho các đoàn thể, quần chúng tham 

gia tích cực vào việc giám sát đảng viên; định kỳ tổ chức lấy ý kiến của đoàn thể, 

quần chúng đóng góp cho tổ chức đảng, đảng viên. Coi trọng quản lý, giáo dục, rèn 

luyện đảng viên qua các phong trào, các hoạt động thực tiễn của cơ quan, tổ chức 

đoàn thể, qua thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hành dân chủ rộng 

rãi; tích cực trao đổi thông tin, đảm bảo việc quản lý đảng viên được tiến hành 

thường xuyên, với sự tham gia của các tổ chức trong cơ quan, đơn vị, ở mọi lúc, 

mọi nơi, trong mọi lĩnh vực, nhiệm vụ. 
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2.4- Thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú theo quy 

định 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc khai lý lịch đảng viên, phiếu đảng viên và 

nộp toàn bộ hồ sơ đảng viên dự bị lên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối để quản lý theo 

đúng quy định. 

- Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy nơi cư trú để quản lý đảng viên tham gia sinh 

hoạt nơi cư trú. Đảng ủy thực hiện việc giới thiệu đảng viên về tham gia sinh hoạt 

nơi cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị; theo dõi, nắm chắc số 

lượng và tình hình đảng viên tham gia sinh hoạt tại khu dân cư; kịp thời thông báo 

những trường hợp thay đổi để cấp ủy nơi cư trú biết. Giao trách nhiệm cụ thể cho 

từng cấp ủy viên trong việc thường xuyên nắm tình hình giữ gìn phẩm chất chính 

trị, đạo đức lối sống, thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú của đảng viên ở từng 

khu dân cư. Hằng năm, cấp ủy nơi đảng viên công tác cử đại diện đến gặp cấp ủy, 

chi bộ nơi đảng viên cư trú, để trực tiếp trao đổi, nắm tình hình về đảng viên. 

2.5- Tăng cường vai trò tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong thực 

hiện nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên 

- Cấp ủy các cấp phải thường xuyên quan tâm, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, 

hướng dẫn cấp dưới trong thực hiện công tác quản lý đảng viên.  

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, được phân công phụ 

trách, giám sát dự sinh hoạt tại cơ sở cần tăng cường giám sát, hướng dẫn cơ sở 

trong xây dựng và tổ chức thực hiện công tác quản lý đảng viên tại cơ sở được 

phân công phụ trách. 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chấp hành Đảng ủy Sở lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ cụ thể hóa, triển 

khai thực hiện nội dung công việc trong kế hoạch, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề 

ra.  

2. Các chi bộ trực thuộc căn cứ kế hoạch này và tình hình thực tiễn tại cơ sở 

để tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả; khảo sát, phân tích chất lượng 

quần chúng, xây dựng chỉ tiêu kết nạp đảng viên của chi bộ, đảng bộ phù hợp với 

thực tế. 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy Khối, 

- Các đ/c Ủy viên BCH, 

- Các chi bộ, 

- Lưu Đảng ủy. 

T/M ĐẢNG ỦY 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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