ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH
*
Số 07 - HD/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 6 năm 2022

HƯỚNG DẪN
tiêu chuẩn, điều kiện học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
và kết nạp Đảng đối với học sinh, sinh viên
----Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành
Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày
28/9/2021 của Ban Bí thư về “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn
tiêu chuẩn, điều kiện học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và kết nạp Đảng đối
với học sinh, sinh viên trong các trường học thuộc Đảng bộ Khối như sau:
I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN HỌC LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC
VỀ ĐẢNG
1. Là đoàn viên ưu tú; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt;
có nguyện vọng và động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Gương mẫu thực hiện
chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của
Nhà trường; có tinh thần giúp đỡ, tương trợ bạn bè.
2. Tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua của trường, lớp và các
tổ chức đoàn thể; có nhiều đóng góp trong xây dựng tập thể vững mạnh, được các
bạn học sinh, sinh viên và các thầy cô giáo yêu mến, tín nhiệm.
3. Là học sinh, sinh viên có thời gian học tại trường tính đến thời điểm giới
thiệu học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng: Ít nhất 06 học kỳ đối với sinh viên đại
học, 03 học kỳ đối với sinh viên cao đẳng, 02 học kỳ đối với học sinh trung cấp và
04 học kỳ đối với học sinh trung học phổ thông.
4. Về kết quả học tập
4.1. Đối với học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, kết quả học tập hằng năm
đều xếp loại giỏi, xếp loại hạnh kiểm và kết quả rèn luyện tốt và đạt một trong các
tiêu chuẩn sau:
+ Là thành viên các đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia các bộ môn văn hóa,
khoa học kỹ thuật hoặc đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn
hóa, khoa học kỹ thuật, tích cực tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp do Đoàn
Thanh niên hoặc Nhà trường tổ chức.
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+ Là cán bộ lớp, cán bộ đoàn, hoạt động năng nổ, có nhiều đóng góp vào
thành tích chung của lớp, tổ chức Đoàn và Nhà trường; đạt giấy khen của Đoàn
Trường, đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh.
+ Là chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban chuyên môn các câu lạc bộ trải
nghiệm sáng tạo, câu lạc bộ thiện nguyện hoạt động hiệu quả; đạt danh hiệu học
sinh giỏi cấp tỉnh.
+ Là đội trưởng, đội phó thanh niên kiểm tra, có nhiều đóng góp cho tổ chức Đoàn
và Nhà trường; đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh.
4.2. Đối với học sinh, sinh viên trong các trường trung cấp, cao đẳng, đại học
và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
+ Kết quả xếp loại học tập đạt loại khá trở lên, xếp loại hạnh kiểm và kết quả
rèn luyện đạt loại tốt; tích cực tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp do Đoàn
Thanh niên hoặc Nhà trường tổ chức.
+ Là cán bộ lớp, cán bộ đoàn hoạt động năng nổ, có nhiều đóng góp vào
thành tích chung của lớp, của tổ chức Đoàn và Nhà trường; kết quả học tập đạt loại
khá trở lên, xếp loại hạnh kiểm và kết quả rèn luyện đạt loại tốt.
II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN XÉT KẾT NẠP ĐẢNG
1. Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định của Điều lệ Đảng và các
tiêu chuẩn cụ thể quy định tại mục I về tiêu chuẩn, điều kiện học lớp bồi dưỡng
nhận thức về Đảng. Lưu ý: Về độ tuổi, tại thời điểm chi bộ xét kết nạp vào Đảng,
đủ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng).
2. Đã được cấp giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
3. Có đầy đủ hồ sơ xin vào Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy
định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối.
III. VỀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC
Thực hiện đầy đủ các bước theo Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021
của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số
01-HD/BTCĐUK, ngày 19/4/2022 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan và
doanh nghiệp tỉnh.
IV. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN
1. Các đảng ủy, chi bộ cơ sở trong các trường học căn cứ Hướng dẫn này
xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện; phân công chi bộ, đoàn thể,
cấp ủy viên, đảng viên thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Định kỳ (6 tháng và cuối
năm) tổ chức đánh giá công tác kết nạp đảng viên, đề ra biện pháp thực hiện
trong thời gian tới.
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2. Giao Ban Tổ chức thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện học lớp bồi dưỡng nhận
thức về Đảng và kết nạp đảng viên đối với học sinh - sinh viên, tham mưu Ban
Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định.
3. Các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy Khối và
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp, theo dõi đôn đốc thực hiện Hướng dẫn này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cấp ủy các trường
học kịp thời báo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức) để xem
xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
Nơi nhận:
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (để b/c),
- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối,
- Các ban XDĐ, UBKT, VP Đảng ủy Khối,
- Các tổ chức đảng trong các trường học,
- Các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy Khối.
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