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KẾ HOẠCH
phát triển đảng viên năm 2022
----Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp
tỉnh, lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng
kế hoạch phát triển đảng viên năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Phát triển đảng viên nhằm tăng cường, bổ sung lực lượng, bảo đảm sự kế thừa,
phát triển liên tục của Đảng. Góp phần quan trọng để tăng cường và nâng cao năng lực
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu sự lãnh đạo của Đảng cả
trước mắt và lâu dài.
2. Yêu cầu
Phát triển đảng viên về số lượng, đồng thời phải chú trọng về chất lượng,
giới thiệu quần chúng thật sự tiêu biểu, đảm bảo, điều kiện tiêu chuẩn theo quy
định; việc kết nạp Đảng phải đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo
quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và thực hiện tốt các
nhiệm vụ theo yêu cầu của Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư
về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng
viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức,
cá nhân trong việc phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng vào Đảng.
II. CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Chỉ tiêu
1.1. Tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng
- Số lớp: 05 lớp.
- Số quần chúng tham gia: 350 người.
1.2. Tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
- Số lớp: 04 lớp.
- Số đảng viên mới tham gia: 250 đồng chí.
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1.3. Dự kiến kết nạp đảng viên mới năm 2022: 250 đảng viên (trong đó, ít
nhất kết nạp 110 đảng viên trong doanh nghiệp, 40 đảng viên là học sinh, sinh
viên). Các tổ chức cơ sở đảng kết nạp tối thiểu bằng số lượng Đảng ủy Khối giao
chỉ tiêu (có phụ lục kèm theo).
2. Nhiệm vụ, giải pháp
2.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức đảng
Các đảng ủy, chi ủy cơ sở thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức
cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng; ý nghĩa và tầm
quan trọng của công tác phát triển đảng viên, để quần chúng có động cơ đúng đắn,
tự nguyện phấn đấu vào Đảng. Đồng thời nêu cao trách nhiệm của tổ chức đảng và
đảng viên trong phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng vào Đảng.
2.2. Chủ động phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng
Cấp ủy cơ sở định kỳ soát xét các quần chúng, nhất là trong độ tuổi sinh
hoạt đoàn thanh niên, người lao động trong các doanh nghiệp để giao nhiệm vụ
cho các chi bộ, đoàn thể, đảng viên phát hiện, giới thiệu, tạo nguồn những quần
chúng tích cực. Tổ chức tốt việc phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn
với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp,
qua đó phát hiện quần chúng ưu tú, lựa chọn đối tượng để theo dõi, bồi dưỡng
phát triển đảng.
Các tổ chức đảng hằng năm xây dựng chỉ tiêu kết nạp đảng viên; chỉ đạo,
hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc kết nạp đảng viên đảm bảo đúng quy định của
Điều lệ Đảng
2.3. Chú trọng phát triển đảng viên mới kết hợp với sàng lọc đưa đảng
viên ra khỏi Đảng
Các đảng ủy, chi ủy cơ sở chủ động nghiên cứu nắm chắc các quy định,
hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối để thực hiện kế hoạch phát
triển đảng viên. Thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí
thư; Kế hoạch số 05-KH/ĐUK, ngày 23/4/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên
không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
2.4 . Nâng cao vai trò của các tổ chức, cá nhân trong công tác phát triển đảng
Cấp ủy cơ sở chỉ đạo các đoàn thể trực thuộc xây dựng, tổ chức các phong
trào thi đua thu hút đoàn viên, hội viên tham gia để làm cơ sở đánh giá, xem xét
giới thiệu những đoàn viên, hội viên ưu tú cho chi bộ để tạo nguồn và xem xét kết nạp
vào Đảng. Định kỳ, các tổ chức đảng, đoàn thể được giao nhiệm vụ phát triển đảng viên
giới thiệu cho cấp ủy những quần chúng ưu tú để thực hiện quy trình kết nạp đảng viên.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đảng ủy, chi ủy cơ sở tổ chức thực hiện kế hoạch này; phân công chi
bộ, đoàn thể, cấp ủy viên, đảng viên thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Định kỳ (hằng
quý hoặc 6 tháng và cuối năm) các tổ chức cơ sở đảng tổ chức đánh giá công tác kết
nạp đảng viên, đề ra biện pháp thực hiện trong thời gian tới.
2. Các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Khối chỉ đạo các đoàn thể trực
thuộc tổ chức tốt các phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên
ưu tú giới thiệu cho chi bộ xem xét, công nhận cảm tình đảng hoặc xem xét đề nghị kết nạp.
3. Ban Tuyên giáo phối hợp Ban Tổ chức Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch,
tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, bồi dưỡng
lý luận chính trị dành cho đảng viên mới phù hợp với từng đối tượng. Thường
xuyên cập nhật văn bản hướng dẫn của cấp trên để bổ sung nội dung, chương trình
đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả. Tổ chức kiểm tra,
đánh giá chất lượng các khóa học và kiểm tra nhận thức khi xét kết nạp Đảng đảm
bảo thực chất.
4. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì phối hợp các ban xây dựng Đảng,
đoàn thể Khối xây dựng hướng dẫn tiêu chí kết nạp Đảng đối với quần chúng là học
sinh, sinh viên; hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai thực hiện; định kỳ báo
cáo kết quả với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
Nơi nhận:
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, (để báo cáo)
- Các ban XD Đảng, UBKT, Văn phòng Đảng ủy Khối,
- Các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối,
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở,
- Các đồng chí UV BTV Đảng ủy Khối,
- Lưu VP, BTC Đảng ủy Khối.
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