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KẾ HOẠCH 
Phát triển đảng viên năm 2023 

----- 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 

2020 - 2025; Kế hoạch số 138-KH/ĐUK ngày 03/02/2023 của Đảng uỷ Khối Cơ 
quan - Doanh nghiệp tỉnh về kết nạp đảng viên năm 2023; Chương trình số 10-

CTr/ĐU ngày 19/01/2023 của Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh về chương trình 
công tác năm 2023 

Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển đảng viên năm 
2023, như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu: 

- Tiếp tục tổ chức, thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của 

Tỉnh, của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Văn phòng về công tác kết nạp đảng viên.  

- Công tác phát triển đảng viên phải được triển khai thực hiện ở tất cả các tổ 
chức đảng thuộc Đảng bộ Khối, quan tâm phát triển đảng viên trong các doanh 

nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú là cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên các trường chuyên nghiệp, 

trường đào tạo nghề của tỉnh; chú trọng nguồn tuổi trẻ, nữ, dân tộc thiểu số, là người 
theo tôn giáo được nhà nước công nhận có đủ điều kiện theo quy định.  

- Kết nạp đảng viên phải coi chất lượng là chính, không chạy theo số lượng 
mà xem nhẹ chất lượng; gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28 - CT/TW, ngày 

21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 167-
CTr/TU, ngày 21/10/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Nghị quyết số 21-

NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương 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. Kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải đảm bảo tiêu 
chuẩn, điều kiện và thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình theo quy định; kịp 
thời phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện lệch lạc trong công tác kết nạp đảng viên 

mới, ngăn ngừa phần tử xấu, cơ hội vào Đảng. 
- Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện có hiệu quả kế hoạch kết nạp đảng viên từ cơ sở; làm tốt công tác tạo nguồn, 
lựa chọn những quần chúng ưu tú, trẻ tuổi, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong 

sáng, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, có động cơ vào Đảng đúng đắn, có uy tín 
với quần chúng nhân dân, luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

được giao để xem xét đề nghị kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2. Số lượng, chỉ tiêu kết nạp 
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- Năm 2022, phấn đấu, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ 

quan - Doanh nghiệp tỉnh xem xét kết nạp được ít nhất 05 quần chúng ưu vào 

Đảng1. 

- Cử ít nhất 03 quần chúng ưu tú2 đi học lớp nhận thức về đảng theo Kế hoạch 

của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. 

(Có danh sách phát triển đảng viên kèm theo) 

3. Nhiệm vụ cụ thể 

3.1. Các Chi bộ trực thuộc:  

- Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giáo 

dục phẩm chất đạo đức cách mạng đến công chức, viên chức  và người lao động 
trong Chi bộ để xem xét, lựa chọn và đề nghị cử cảm tình đảng đi học lớp bồi dưỡng 

nhận thức về Đảng; tuyên truyền, định hướng để quần chúng ưu tú có động cơ đúng 
đắn phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; triển khai thực hiện các 

quy trình thủ tục xem xét, đề nghị kết nạp Đảng các quần chúng ưu tú có đủ tiêu 
chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng.  

- Chú trọng việc phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào 

đảng và phân công công tác cho đảng viên dự bị; tạo điều kiện và tiếp tục giúp đỡ 
đảng viên dự bị phấn đấu trở thành đảng viên chính thức của Đảng.  

- Thường xuyên rà soát, điều chỉnh danh sách cảm tình Đảng, gửi Đảng ủy bổ 
sung vào Kế hoạch kết nạp Đảng viên. 

3.2. Các đồng chí ủy viên BCH Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh được phân 
công theo dõi các chi bộ, tổ chức đoàn thể chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đoàn thể thực 

hiện tốt công tác kết nạp đảng viên và các nội dung của Kế hoạch này. 

3.3. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt việc định hướng, giáo dục để 

đoàn viên, hội viên tích cực phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; 
thường xuyên tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, 

thể thao… qua đó phát hiện, lựa chọn những quần chúng tích cực có nhiều thành 
tích để giới thiệu cho chi bộ xem xét tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. 

3.4. UBKT Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh chủ động nắm bắt tình hình và 

tham gia ý kiến hoặc phối hợp với Thường trực Đảng ủy Văn phòng xem xét kịp 
thời các vấn đề, nội dung liên quan đến công tác kết nạp đảng viên. 

3.5. Thường trực Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, 
hướng dẫn thực hiện tốt phương châm, phương hướng kết nạp đảng viên mới, việc 

thực hiện quy trình, thủ tục xem xét, đề nghị kết nạp đảng theo quy định của Điều lệ 
Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy; thẩm định tài liệu, 

hồ sơ, đề nghị kết nạp đảng kịp thời, tổng hợp trình BCH Đảng bộ Văn phòng xem 

                                                                 
1 Đề nghị kết nạp đảng đối với các quần chúng ưu tú: Vũ Thuỳ Linh, Trần Ngọc Lâm, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị 

Hồng Diệp, Lưu Thị Ngân. 
2 Cử các quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình đảng: Nguyễn Thị Thảo (KSTTHC), Nguyễn Thị Hương, Lô Thị Việt 

My (TTHN). 
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xét, trình Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh xem xét, quyết định những 
trường hợp đầy đủ thủ tục, đảm bảo nguyên tắc và các tiêu chuẩn, điều kiện quy 

định vào Đảng; tham mưu Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh thực hiện các vấn đề liên 
quan đến công tác kết nạp đảng viên và theo dõi, đôn đốc việc tổ chức kết nạp và 

thực hiện các công việc khác sau khi có quyết định kết nạp của BTV Đảng ủy Khối 
Cơ quan - Doanh nghiêp tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2023 của Đảng ủy Văn phòng 
UBND tỉnh Lào Cai; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có thay đổi, bổ sung, 

cấp ủy Chi bộ gửi danh sách về Đảng uỷ Văn phòng để xem xét, quyết định./. 
 
 Nơi nhận: 

- Đảng uỷ Khối CQ-DN tỉnh,  
- BCH Đảng bộ Văn phòng, 

- Bí thư các Chi bộ, 
- Trưởng các tổ chức đoàn thể, 
- Lưu: VT, ĐU. 

T/M ĐẢNG UỶ  

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Phan Quốc Nghĩa 
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