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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 

Từ khi thành lập Đảng đến nay, nhất là những năm gần đây, thực hiện 
Điêu lệ Đảng và các quy định cúa Trung ương, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tô chức cơ sở đảng, phát triển và 
nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, sổ lượng đảng viên kếl nạp mới tăng 
nhanh, trình độ học vấn của đảng viên mới kết nạp ngày càng cao. Đồng thời, đã 
quan tâm rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi 
Đảng. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng khắc phục cơ bản tình trạng ở 
cơ sở không có đảng viên và tổ chức đảng. Chất lượng đảng viên, năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; góp phần xây dựng Đảng 
trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. 

Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên thời 
gian qua chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác kết nạp đảng viên có biếu hiện chạy 
theo so lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng; việc kết nạp người chưa đủ 
tiêu chuẩn, điều kiện, người có động co- không đúng đắn vào Đảng còn diễn ra ở 
nhiều nơi; còn vi phạm quy định, nguyên tắc về kết nạp đảng viên. Công tác 
quản lý, giáo dục, rèn luyện, đánh giá chất lượng đảng viên còn hình thức. Công 
tác rà soát, sàng lọc đảng viên chưa kịp thời, không quyết liệt, còn lúng túng, 
thiếu thống nhất giữa các tố chức đảng. Còn một bộ phận đảng viên thiếu gương 
mẫu, thiếu bản lĩnh, bị cám dỗ bởi lợi ích cá nhân, suy thoái, "tự diễn biến", 
"tự chuyên hoá"; có việc làm, phát ngôn sai nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, 
đường lối, Điều lệ Đảng; một số có biểu hiện dao động, hoài nghi về mục tiêu, 
lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Những khuyết điêm, yếu kém đó 
đã ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tô chức đảng và 
đảng viên; làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

Những khuyết điểm, yếu kém nói trên có nguyên nhân cơ bản là: Không ít 
cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm 
quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tô chức đảng 
và chất lưọng đảng viên. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiêm tra, giám 
sát đảng viên còn hình thức, thậm chí bị buông lỏng. Các quy định, hướng dẫn 
về tiêu chí, quy trình rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư 
cách ra khỏi Đảng thiếu cụ thê, chưa đồng bộ. 
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Để nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên, xây 
dụng Đảng trong sạch, vững mạnh, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng 
tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của 
nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách 
nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vừng 
vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn 
thành nhiệm vụ; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; luôn phấn đấu cho 
mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đây là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, trước 
mắt và lâu dài của các cấp uỷ, tổ chức đảng. 

2. Chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng 
chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. 

- Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải bảo đảm 
đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Đảng viên mới 
được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo 
đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, 
đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn. cấp uỷ có thấm quyền có thế quy 
định tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên cao hơn quy định chung đê đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đon vị. 

- Các cấp uỷ, chi bộ thường xuyên lãnh đạo các tổ chức đoàn thề chính 
trị - xã hội, qua đó phát hiện nhân tố tích cực, nhất là đoàn viên thanh niên, công 
nhân, người lao động có thành tích, gương mẫu trong phong trào, có uy tín trong 
nhân dân để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo điều kiện cho họ phấn đấu trở thành 
đảng viên của Đảng. 

- Nâng cao chất lượng bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đổi tượng kết 
nạp đảng. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tô chức Trung 
ương và các cơ quan liên quan nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện nội dung chương 
trình, tài liệu bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới bảo đảm thiết 
thực, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng quy trình, hướng dẫn việc kiêm tra, đánh 
giá nhận thức cuối khoá học bảo đảm kết quả học thực chất. 

Các cấp uỷ thường xuyên kiểm tra việc tổ chức các lớp bồi dưỡng đối 
tượng đảng, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm, hành vi tiêu cực 
trong tổ chức thực hiện. 

- Thực hiện nghiêm túc quy định thẩm tra lý lịch và lấy ý kiến nhận xét 
của tổ chức chính trị - xã hội đổi với người được xem xét kết nạp vào Đảng. 
Cấp uỷ và người được giao thâm tra phải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra 
lý lịch, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội phải chịu trách nhiệm về 
nhận xét của mình đối với đối tượng đảng. 
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3. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên. 

- Đổi mới và nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, học tập nghị 
quyết đối với đảng viên. Chủ động khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý 
tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi, cá nhân, trung bình chủ nghĩa. 

- Cấp uỷ các cấp phân công cấp uỷ viên phụ trách, thường xuyên làm việc 
với chi uỷ, chi bộ và tiếp xúc với đảng viên để nắm bắt, giải quyết kịp thời 
những kiến nghị chính đáng của đảng viên; bảo vệ những đảng viên trung thực, 
thẳng thắn trong đấu tranh chống tiêu cực. 

- Chi bộ thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên, bảo đảm 
mọi đảng viên trong chi bộ đều được phân công công tác phù hợp. Đối với 
những đảng viên là cán bộ nghỉ hưu, sức khoẻ yếu và tự nguyện thì cho miễn 
sinh hoạt đảng và công tác theo đúng quy định. 

- Cấp uỷ đảng bộ cơ sở và cấp uỷ có thẩm quyền thực hiện nghiêm túc 
quy định về quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng, cấp uỷ khi thực 
hiện việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên, phải thông báo bằng văn bản 
cho cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên được chuyển đến. 

- Cấp uỷ đảng bộ cơ sở tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về 
chế độ sinh hoạt đảng theo định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và chế độ đóng đảng 
phí, Bảo đảm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được tiến hành 
thường xuyên, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Định kỳ 6 tháng, cấp uỷ cấp trên 
trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng phải tiến hành kiểm tra các chi bộ việc thực hiện 
quy định về sinh hoạt đảng và việc quản lý đảng viên; thông báo kết quả kiểm 
tra trong toàn đảng bộ và yêu cầu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đảng 
viên, bảo đảm đồng bộ, liên thông trong toàn Đảng. Sớm hoàn thành việc nâng 
cấp và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đảng viên. Trong năm 2019 tiến hành 
tổng điều tra tinh hình đội ngũ đảng viên. 

4. Thực hiện nghiêm túc công tác rà roát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, 
kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. 

- Đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tính chiến đấu, tự phê bình, phê 
bình và nâng cao trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. 

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng 
viên ngay từ các chi bộ, kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên 
không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp. Trước mắt, từ 
nay đến ngày 19/5/2019, các cấp uỷ, tổ chức đảng tiến hành một đợt rà soát đội 
ngũ đảng viên, qua đó .lạm. rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, 
những đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển 
sinh hoạt đảng, nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền, những 
đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước, những đảng viên thiếu 
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gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp, qua đó chọn lọc, đưa ra khỏi Đảng 
những đảng viên không còn đủ tư cách; khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể 
nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên và rà soát, sàng lọc, 
đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. 

Ban Tổ chức Trung ương chủ tri, phối hợp với Ưỷ ban Kiểm tra Trung 
ương và các cơ quan liên quan hướng dẫn tiêu chí, quy trình đưa đảng viên 
không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. 

5. Các cấp uỷ, tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp triển khai 
thực hiện có hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí 
thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội 
và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng 
đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 
chức chính trị - xã hội phát huy trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, thực hiện 
tốt việc giám sát các tổ chức đảng và đảng viên. Tích cực phát hiện, giới thiệu 
quần chúng ưu tó cho tổ chức đảng; đồng thời, giám sát đảng viên, phát hiện 
cho tổ chức đảng những đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, có biêu hiện 
"tự diễn biến", "tự chuyển hoá". 

6. Các cấp uỷ, tổ chức đảng có kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện 
nghiêm túc Chỉ thị này. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyên 
biến rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng đảng viên. Kết quả thực hiện Chỉ thị 
là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và 
người đứng đầu cấp uỷ. 

7. Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên 
truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và hăng 
năm báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện Chỉ thị. 

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ. 

Nơi nhân: 
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, 
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, 

đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, 
- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương, 
- Các đồng chí Uỷ viên 

Ban Chấp hành Trung ương, 
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng. 

T/M BAN BÍ THƯ 
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Trần Quốc Vượng 


