
  
Nâng cao chất lượng phát triển Đảng.  
Vũ Oanh  
Do yêu cầu của tỉnh và nhiệm vụ mới, việc tăng cường công tác đảng viên, trước 
hết là nâng cao chất lượng đảng viên, đang là một vấn đề cấp thiết trước mắt của 
công tác xây dựng Đảng. Nó đòi hỏi Đảng ta phải ra sức bồi dưỡng, rèn luyện và 
phát huy sức mạnh của đội ngũ đảng viên đã có, kết nạp thêm những đảng viên 
mới có chất lượng cao vào Đảng, đưa những người không xứng đáng tư cách, phẩm 
chất đảng viên ra khỏi Đảng. Trong đó, chúng ta đặc biệt quan tâm vấn đề củng cố 
Đảng, rèn luyện đội ngũ đảng viên hiện có và coi trọng đúng mức vấn đề phát triển 
Đảng. Trong bài này, chúng tôi chỉ nói một số ý kiến về vấn đề nâng cao chất lượng 
đảng viên trong công tác phát triển Đảng, nhằm giúp các nơi chuẩn bị và làm tốt 
đợt kết nạp đảng viên mới năm 1970. Yêu cầu nâng cao chất lượng phát triển 
Đảng trong điều kiện mới  
Từ trước đến nay, Đảng ta rất coi trọng công tác phát triển Đảng, coi phát triển 
Đảng là một mặt quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Việc kết nạp thêm những 
đảng viên mới nhằm tăng sức chiến đấu mới cho tổ chức đảng, làm trẻ đội ngũ của 
Đảng, làm cho tổ chức luôn luôn nhạy bén với cái mới, giữ vững mối liên hệ với 
quần chúng; làm cho tổ chức cơ sở của Đảng bám rễ sâu trong quần chúng để tổ 
chức, vận động quần chúng thực hiện tốt mọi đường lối, chính sách của Đảng. Song 
người vào Đảng phải là người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đảng viên. Vì sức mạnh 
của tổ chức đảng trước hết là do chất lượng quyết định. Có bảo đảm tính giai cấp 
và tính tiên phong trong công tác phát triển Đảng, chúng ta mới có thể tăng thêm 
được sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng. Ngược lại, tổ chức đảng 
có nhiều đảng viên mà trình độ giác ngộ của họ không hơn gì quần chúng ngoài 
Đảng hoặc tinh thần xung phong gương mẫu, phẩm chất đạo đức của họ còn thấp 
kém, sẽ làm cho tổ chức đảng thêm nặng nề, phức tạp, không được quần chúng tín 
nhiệm.  



Chất lượng đảng viên còn có quan hệ trực tiếp đến sự hình thành đội ngũ cán bộ 
của Đảng. Có đội ngũ đảng viên tốt mới có thể có được đội ngũ cán bộ đáp ứng 
yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trước mắt và kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng 
sau này. Trong những năm tới, một số người trong lớp đảng viên mới hiện nay sẽ 
trở thành những cán bộ chủ chốt của Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng 
ở cơ sở, trở thành cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể quần chúng 
sau này. Vì vậy, việc bảo đảm chất lượng đảng viên mới ngày nay có quan hệ trực 
tiếp đến lợi ích sau này sống cong của Đảng, của cách mạng.  
Do nhận thức đúng ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng, Đảng 
ta luôn luôn đặc biệt quan tâm bảo đảm chất lượng trong khi kết nạp đảng viên 
mới. Trên cơ sở bảo đảm chất lượng là chính, chúng ta kết nạp thêm đảng viên mới 
nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phong trào quần chúng ở từng nơi. Trong điều kiện 
Đảng nắm chính quyền, cán bộ và đảng viên có uy tín với quần chúng, phụ trách 
những công việc quan trọng ở các cấp, các ngành, Đảng ta càng không được lơi 
lỏng công tác phát triển Đảng, không được để lọt vào Đảng những người chỉ mưu 
cầu lợi ích riêng, có ý đồ xấu,… Trong từng giai đoạn cách mạng nhất định, căn cứ 
vào nhiệm vụ chính trị của Đảng và trình độ giác ngộ cách mạng của quần chúng, 
Đảng ta đã đề ra điều kiện, tiêu chuẩn đảng viên thích hợp và chặt chẽ, nhằm không 
ngừng nâng cao chất lượng đảng viên mới cho phù hợp với sự chuyển biến của tình 
hình. Do đó,trong mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng ta có những lớp đảng viên tiêu 
biểu kế thừa sự nghiệp của Đảng, tăng thêm sức chiến đấu mới cho Đảng. Tính giai 
cấp, tính tiên phong của Đảng được bảo đảm và không ngừng được phát huy, trong 
đó chất lượng đảng viên đã góp phần quyết định.  
Song chúng ta không thoả mãn với chất lượng phát triển Đảng trong mấy năm qua. 
Cần phải nắm vững yêu cầu mới về chất lượng đảng viên trong điều kiện hiện nay 
để làm tốt đợt phát triển Đảng trong năm 1970.  
Năm nay, chúng ta phát triển Đảng trong điều kiện Đảng ta đã có trên một triệu 
đảng viên, tỷ lệ đảng viên so với số dân khá cao. Mấy năm qua, tốc độ phát triển 
Đảng khá nhanh. Hơn bốn năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Đảng 



ta đã tăng cường hàng chục vạn đảng viên mới. Ở nhiều tổ chức cơ sở đảng, số 
đảng viên mới chiếm quá nửa. Có một số nơi đã chạy theo số lượng, không đảm 
bảo chất lượng. Tình hình này đặt ra cho chúng ta nhiệm vụ phải tăng cường hơn 
nữa công tác củng cố Đảng, đồng thời trên cơ sở bảo đảm chất lượng đảng viên là 
chính mà quyết định tốc độ phát triển Đảng cho thích hợp, hết sức tránh khuynh 
hướng chạy theo số lượng, theo tỷ lệ một cách không có căn cứ như một số nơi đã 
làm. Trong khi thực hiện nghị quyết của Bộ chính trị về việc kết nạp lớp đảng viên 
năm 1970, chúng ta phải bảo đảm tốt nhất vấn đề chất lượng.  
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào chống Mỹ, cứu nước của quần chúng đã có 
những biến đổi sâu sắc. Được thử thách trong chiến đấu và lao động sản xuất, trình 
độ giác ngộ của quần chúng đều có chất lượng mới. Do đó, có nâng cao một bước 
chất lượng của công tác phát triển Đảng mới có thể bảo đảm được sự lãnh đạo của 
tổ chức đảng đối với phong trào quần chúng.  
Phát triển Đảng trong lúc Đảng ta nắm chính quyền, mặt cơ bản và lâu dài là phải 
tạo cho những người vào Đảng có chất lượng cao, có động cơ đúng đắn. Do đó, 
cần hết sức chú trọng giáo dục, rèn luyện về động cơ vào Đảng của đảng viên mới. 
Mặt khác, cần hết sức đề phòng những phần tử đầu cơ, trục lợi chui vào Đảng với 
mưu đồ xấu xa.  
Tình hình trên đây nhắc nhở các cấp uỷ, các tổ chức đảng cần nhận rõ những yêu 
cầu mới về chất lượng phát triển Đảng, giải quyết tốt mối quan hệ giữa số lượng 
và chất lượng, bảo đảm tốt nhất tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên.  
Quán triệt hơn nữa tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên  
Muốn bảo đảm chất lượng trong công tác phát triển Đảng, trước hết phải bảo đảm 
tiêu chuẩn đảng viên, bảo đảm những điều kiện đã quy định về kết nạp đảng viên.  
Tiêu chuẩn đảng viên xuất phát từ tính giai cấp, tính tiên phong của Đảng. Đảng ta 
là bộ tham mưu của giai cấp công nhân, là bộ phận có tổ chức và là tổ chức cao 
nhất của giai cấp. Do đó, Đảng bao gồm những phần tử tiên tiến nhất, giác ngộ 
quyền lợi của giai cấp, của dân tộc nhất, kiên quyết và triệt để làm cách mạng nhất, 
có tinh thần kỷ luật nhất trong giai cấp công nhân và nhân dân lao động, tự nguyện 



đứng trong hàng ngũ giai cấp công nhân để phấn đấu thực hiện lý tưởng cộng sản 
chủ nghĩa của Đảng. Như vậy, Đảng không phải là toàn thể giai cấp, mà chỉ bao 
gồm những phần tử ưu tú nhất, được giác ngộ về lý tưởng, nhận rõ sứ mệnh lịch 
sử, dám chịu đựng mọi hy sinh, dám đương đầu với kẻ thù của giai cấp, của dân 
tộc, nguyện làm người lính cung kích, người lãnh đạo mọi cuộc chiến đấu của quần 
chúng cách mạng. Trong cuộc chiến đấu quyết liệt, nếu thiếu một đảng bao gồm 
những phần tử kiên định, có lý tưởng phấn đấu cao cả như Đảng ta thì cách mạng 
không thể thành công được. Hạ thấp tiêu chuẩn, hoặc châm chước điều kiện kết 
nạp vào Đảng có nghĩa là chúng ta không bảo đảm được tính giai cấp, tính tiên 
phong của tổ chức đảng.  
Tiêu chuẩn đảng viên là thước đo, là căn cứ để chúng ta lựa chọn đưa người vào 
Đảng, là phương hướng phấn đấu, rèn luyện suốt đời của mỗi đảng viên. Mười 
nhiệm vụ đảng viên ghi trong điều lệ của Đảng là tiêu chuẩn của đảng viên trong 
giai đoạn hiện nay. Trong từng giai đoạn cách mạng nhất định, tiêu chuẩn đảng 
viên được thể hiện thành những nội dung cụ thể. Đảng ta đang lãnh đạo cuộc chiến 
đấu chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Sự nghiệp đó 
đòi hỏi tổ chức đảng phải tăng cường sự lãnh đạo của mình về mặt phát triển kinh 
tế, văn hoá và quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Tiêu chuẩn đảng viên 
trong giai đoạn hiện nay phải thể hiện rõ tinh thần xả thân cứu nước, kiên trì cuộc 
chiến đấu, gương mẫu trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, thể hiện nhiệt tình 
cách mạng đối với việc thực hiện ba cuộc cách mạng (cách mạng về quan hệ sản 
xuất, cách mạng về kỹ thuật, cách mạng về tư tưởng văn hoá); thể hiện tinh thần 
làm chủ tập thể, quyết tâm xây dựng quan hệ sản xuất mới, đi sâu vào công tác 
quản lý kinh tế, vào kỹ thuật sản xuất; tinh thần thiết tha chăm lo đến đời sống của 
quần chúng. Tóm lại, đảng viên ngày nay phải là người có giác ngộ cao về Đảng, 
về giai cấp, về dân tộc, có lý tưởng phấn đấu cho chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản, có tinh thần cách mạng tiến công; người có hiểu biết về quản lý kinh tế, 
kỹ thuật, về văn hoá, nghiệp vụ về chiến tranh nhân dân và kỹ năng chiến đấu, về 
công tác vận động quần chúng, công tác xây dựng Đảng; là người có khả năng hành 



động, xung phong gương mẫu đi hàng đầu trong chiến đấu và xây dựng, người tổ 
chức mọi cuộc chiến đấu của quần chúng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, 
xứng đáng là người lãnh dạo và người đầy tớ trung thành của nhân dân. Yêu cầu 
đó là nội dung phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên.  
Trong công tác phát triển Đảng, chúng ta phải nắm vững tiêu chuẩn đảng viên để 
tích cực bồi dưỡng quần chúng, tạo cho học có đủ điều kiện trở thành đảng viên.  
Điều lệ của Đảng quy định: “Tất cả công dân Việt-nam từ 18 tuổi trở lên có lao 
động, không bóc lột, thừa nhận cương lĩnh và điều lệ của Đảng, nguyện hoạt động 
trong một tổ chức cơ sở của Đảng, tích cực phấn đấu để thực hiện điều lệ Đảng, 
phục tùng kỷ luật của Đảng và đóng đảng phí theo quy định đều có thể được công 
nhận là đảng viên”. Căn cứ vào quy định trong điều lệ Đảng, Ban tổ chức trung 
ương Đảng đã cụ thể hoá thành năm điều kiện, hướng dẫn các nơi vận dụng đúng 
đắn quy định nói trên. Tinh thần cơ bản của những điều kiện kết nạp người vào 
Đảng là bảo đảm cho đảng viên mới không những là người ưu tú trong quần chúng, 
mà còn phải là người có giác ngộ chính trị, thể hiện được tính giai cấp, tính tiên 
phong của Đảng, có khả năng hoàn thành mười nhiệm vụ của đảng viên trong giai 
đoạn hiện nay. Quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt những điều kiện kết nạp là cơ sở 
chủ yếu quyết định vấn đề bảo đảm tiêu chuẩn đảng viên, bảo đảm phương châm 
phát triển Đảng.  
Thực tế cho thấy, trong khi vận dụng điều kiện kết nạp người vào Đảng, nếu chúng 
ta không nắm vững nội dung của từng điều kiện, không quán triệt tinh thần cơ bản 
của các điều kiện, không lấy tiêu chuẩn đảng viên làm căn cứ để xem xét thì sẽ đưa 
người không đủ tiêu chuẩn vào Đảng.  
Tuyệt đại bộ phận đảng viên được kết nạp trong hơn bốn năm qua đều là những 
người ưu tú trong phong trào quần chúng, được thử thách trong công tác, sản xuất 
và chiến đấu, tin tưởng và tự nguyện phấn đấu cho sự nghiệp của Đảng. Phần đông 
đảng viên mới là lao động tiên tiến. Một số đồng chí là chiến sĩ thi đua xuất sắc của 
phong trào, được quần chúng tín nhiệm. Trong số này, hiện nay có gần một nửa đã 
trở thành cán bộ ở cơ sở. Lực lượng đảng viên mới đã thật sự làm tăng sức chiến 



đấu và vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng. Sự phát triển như vậy là cần thiết, đáp 
ứng được yêu cầu lãnh đạo phong trào quần chúng trong giai đoạn cách mạng mới.  
Song có nới, vì cấp uỷ chưa nắm vững tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, 
nên chưa tích cực bồi dưỡng, giáo dục và rèn luyện người vào Đảng có đủ tiêu 
chuẩn đảng viên. lấy cớ cần có đảng viên mới ở nơi chưa có đảng viên, có nơi đã 
châm chước điều kiện vào Đảng, cho rằng cứ đưa họ vào Đảng, sau này “giáo dục 
dần”. Đợt kiểm tra công tác phát triển Đảng, ở một số nơi vừa qua cho thấy ở đâu 
cũng có một số ít đảng viên không đủ tiêu chuẩn và điều kiện vào Đảng. Trong số 
này, hầu hết là những người thuộc thành phần cơ bản, nói chung là có sự đảm bảo 
về mặt chính trị. Nhưng sự giác ngộ của họ về Đảng, về giai cấp còn thấp, đạo đức 
và tác phong không tốt, bị quần chúng chê trách, nên không phát huy được tác dụng 
lãnh đạo quần chúng. Một số đồng chí không có khuyết điểm lớn, nhưng tinh thần 
công tác và giác ngộ chính trị của họ không hơn gì người ngoài Đảng. Nhiều người 
vào Đảng còn có những động cơ không đúng đắn như cho rằng vào Đảng để dễ 
được vào cơ quan, xí nghiệp… của Nhà nước, được đề bạt làm chức này, chức 
khác, được đi học hoặc là để hãnh diện với bạn bè, v.v…  
Kinh nghiệm thực tế cho thấy rằng: khi vận dụng các điều kiện xem xét người vào 
Đảng, chúng ta cần thông qua sản xuất, chiến đấu và công tác để xem xét tư tưởng 
và việc làm của họ.  
Muốn biết họ có thừa nhận cương lĩnh của Đảng hay không thì phải xem xét họ có 
tán thành và ra sức phấn đấu thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, tán thành 
nguyên tắc tổ chức của Đảng không. Khi xem xét vấn đề giác ngộ về Đảng, về giai 
cấp, chúng ta cần lưu ý đến trình độ hiểu biết vấn đề và sự thể hiện tính giai cấp 
trong thực tế cuộc sống, tức là xem họ giác ngộ về chủ nghĩa xã hội như thế nào, 
xem tinh thần làm chủ tập thể chăm lo xây dựng hợp tác xã, ý thức đối với lợi ích 
của Nhà nước, tinh thần kỷ luật ra sao. Điều chủ yếu là phải xem họ có thật sự là 
người tiên tiến trong tư tưởng của giai cấp công nhân, có thật sự giác ngộ lý tưởng 
cộng sản chủ nghĩa của Đảng không. Vừa qua, có những nơi, khi xem xét điểm 
này, thường không đi sâu vào những hành động của con người, mà chỉ căn cứ vào 



một vài lời phát biểu của họ, rồi kết luận họ đã “giác ngộ về giai cấp, về Đảng”. 
Do đó, có nơi đã kết nạp người nói thạo về giai cấp, nhưng lại đang làm giàu riêng, 
không chăm lo xây dựng kinh tế ập thể.  
Cần thông qua việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, như chính sách 
lương thực, thực phẩm, nghĩa vụ quân sự, phân phối… để tìm hiểu sự giác ngộ của 
người vào Đảng. Cần xem sự tích cực, hăng hái của họ là vì giác ngộ lý tưởng hay 
là vì động cơ cá nhân. Người vào Đảng hăng hái sản xuất để lấy công điểm, để 
được nhiều tiền lương, tăng thu nhập, mà không giác ngộ chính trị thì không hơn 
gì người ngoài Đảng. Cần xem họ tích cực vì có ý thức trách nhiệm cao, có tinh 
thần cách mạng tiến công liên tục, hay chỉ là tích cực trong một thời gian ngắn, khi 
được vào Đảng rồi thì có tinh thần phấn đấu đó lại giảm sút. Chúng ta cần xem xét 
họ trong một quá trình nhất định, không nên chỉ căn cứ vào một vài thành tích cụ 
thể, một vài hành động nổi bật nhất thời.  
Về mặt quan hệ đối với quần chúng, kinh nghiệm cho thấy: chúng ta không nên chỉ 
căn cứ vào cử chỉ bên ngoài, được lòng quần chúng, mà phải xem xét người đó có 
ý thức đầy đủ đối với đời sống của quần chúng hay không. Cần xem họ có tôn trọng 
quyền làm chủ của quần chúng, hay là quan liêu, độc đoán. Trong công tác, họ có 
chịu nghe và tiếp thu những ý kiến xây dựng của quần chúng không, chủ động lãnh 
đạo hay theo đuôi quần chúng chậm tiến. Tóm lại, phải xem họ có thể hiện được 
quan điểm quần chúng của Đảng trong cuộc sống thực tế, có đi đường lối quần 
chúng trong công tác hay không, chứ không thể chỉ nhìn vào những biểu hiện bên 
ngoài.  
Lịch sử chính trị của người vào Đảng phải rõ ràng. Chúng ta cần thẩm tra kỹ, xem 
xét cẩn thận, kiên quyết không đưa vào Đảng những người mà lịch sử chính trị 
không rõ ràng.  
Trong khi xem xét, chúng ta cần coi trọng toàn diện các điều kiện, không được coi 
nhẹ mặt nào, vì các điều kiện đó có quan hệ chặt chẽ với nhau, bảo đảm cho người 
vào Đảng có đủ tiêu chuẩn đảng viên. Vừa qua, một số nơi thấy quần chúng lao 
động sản xuất hăng, thành phần cơ bản, lịch sử rõ ràng là kết nạp vào Đảng, không 



coi trọng việc giáo dục về Đảng, về giai cấp, về lý tưởng phấn đấu và động cơ vào 
Đảng. Do đó, trình độ giác ngộ chính trị của một số đảng viên còn thấp kém.  
Chúng ta cần chủ động, tích cực tạo cho quần chúng có đủ điều kiện vào Đảng. Khi 
lựa chọn và xem xét, quyết định kết nạp, phải căn cứ vào điều kiện và tiêu chuẩn 
quy định. Sau khi kết nạp, cần tiếp tục bồi dưỡng, thử thách và thẩm tra thêm. 
Chúng ta cần làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhất là những cán 
bộ chuyên làm công tác xây dựng Đảng, nắm thật vững tinh thần cơ bản và nội 
dung của những điều kiện kết nạp đảng viên, nhằm đảm bảo đến mức cao nhất tiêu 
chuẩn đảng viên.  
Phấn đấu thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên là một quá trình phấn đấu lâu dài của 
tổ chức đảng và từng đảng viên. Đối với người mới vào Đảng, chúng ta không thể 
đòi hỏi họ phải có đầy đủ tất cả mọi tiêu chuẩn trong một thời gian. Song chúng ta 
cần cố gắng đến mức cao nhất tạo cho người vào Đảng có điều kiện rèn luyện tốt 
nhất. Không nên cho rằng cứ cho vào Đảng để giáo dục, rồi kết nạp cả những người 
không hiểu Đảng, hiểu giai cấp là gì. Đối với những nơi phong trào yếu, nơi có 
đồng bào dân tộc ít người, cần vận dụng điều kiện cho thích hợp. Có nơi, ta không 
thể yêu cầu như những nơi khác. Với tinh thần bảo đảm chất lượng cao nhất, chúng 
ta cần tạo cho người vào Đảng ít nhất phải là người ưu tú nhất của quần chúng nơi 
đó. Anh chị em đó phải nhận rõ địch và ta, lao động và bóc lột, hiểu biết về Đảng, 
về giai cấp đến mức độ nhất định, có lịch sử chính trị rõ ràng và tốt. Về căn bản 
vẫn phải đảm bảo tiêu chuẩn đảng viên. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta 
hạ thấp tiêu chuẩn đảng viên, mà là vận dụng điều kiện kết nạp thích hợp với đặc 
điểm của từng nơi. Song nhất thiết không được vin vào “đặc điểm” mà châm chước 
điều kiện kết nạp những người không đủ tiêu chuẩn vào Đảng.  
Đi đôi với việc vận dụng điều kiện, bảo đảm tiêu chuẩn đảng viên, chúng ta cần 
quán triệt và thực hiện tốt phương hướng phát triển Đảng. Thực hiện đúng phương 
hướng phát triển cũng là một mặt quan trọng để bảo đảm và nâng cao chất lượng 
phát triển Đảng. Trong đó cần chú trọng hơn nữa việc nâng cao tỷ lệ thành phần 
giai cấp công nhân trong Đảng.  



Cải tiến và tăng cường sự chỉ đạo của các cấp uỷ để bảo đảm chất lượng 
đảng viên  
Bảo đảm chất lượng là yêu cầu quan trọng bao trùm toàn bộ công tác phát triển 
Đảng. Nó cần được quán triệt sâu sắc và thể hiện thật đầy đủ ngay từ các khâu lựa 
chọn và giáo dục số người định đưa vào Đảng, đến khâu vận dụng tiêu chuẩn và 
điều kiện kết nạp đảng viên, chấp hành các nguyên tắc và thủ tục kết nạp đảng 
viên, v.v… Chúng ta cần tổng kết công tác phát triển Đảng trong mấy năm qua để 
rút ra những bài học cần thiết về những vấn đề nói trên. Từ kinh nghiệm thực tế, 
chúng ta bổ sung thêm những vấn đề mới, những biện pháp tích cực, thiết thực, cơ 
bản và lâu dài, nhằm nâng cao chất lượng phát triển Đảng. Để bảo đảm làm tốt việc 
kết nạp đảng viên mới năm 1970, các tổ chức cơ sở đảng, các cấp uỷ đảng cần tập 
trung làm tốt một số việc sau đây: 1 - Lựa chọn và giáo dục những quần chúng có 
đủ điều kiện đưa vào Đảng.  
Thông qua việc bình bầu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua ở đơn vị mình, các chi 
bộ sẽ lựa chọn đưa những người ưu tú vào hàng ngũ những người chuẩn bị kết nạp 
vào Đảng. Khi lựa chọn, chúng ta cần nhắm những người sau một thời gian phấn 
đấu, có đầy đủ những điều kiện vào Đảng, chứ không lấy tràn lan.  
Những anh chị em đó ít nhất phải là người có lao động, không bóc lột; trong sản 
xuất, chiến đấu và công tác tỏ ra rất tích cực làm tròn nhiệm vụ với động cơ đúng 
đắn, cách mạng; tin tưởng và tích cực chấp hành đường lối các chính sách của 
Đảng; có ý muốn vào Đảng để phấn đấu thực hiện mục tiêu của Đảng; có liên hệ 
tốt với quần chúng, được quần chúng yêu mến; lịch sử chính trị rõ ràng. Trong khi 
xem xét, chúng ta cần lấy ý kiến của quần chúng rộng rĩ ở cơ sở, động viên quần 
chúng giới thiệu những người ưu tú trong phong trào. Dựa trên cơ sở đó, tập thể tổ 
đảng, chi bộ xét và quyết định, tránh tình trạng chỉ chi uỷ, đảng uỷ mới biết số 
người định đưa vào Đảng.  
Khi đã xác định rõ số người định đưa vào Đảng, các đảng bộ cần giáo dục giúp anh 
chị em nâng cao hiểu biết, nhận rõ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mà Đảng 
ta đã và đang ra sức phấn đấu để thực hiện ở nước ta, thực hiện lý tưởng của Đảng 



là thực hiện đường lối của Đảng, lời Di chúc của Hồ Chủ tịch và hoài bão cao đẹp 
của Người. Từ đó xác định cho người vào Đảng nhận rõ vinh dự và trách nhiệm 
nặng nề của đảng viên, thấy vào Đảng để phấn đấu cho lợi ích cách mạng của Đảng, 
chứ không phải mưu cầu đặc quyền, đặc lợi cho mình và phải phấn đấu suốt đời 
cho chủ nghĩa cộng sản. Về tính chất đảng, cần phải làm cho anh chị em hiểu Đảng 
ta là Đảng của giai cấp công nhân Việt-nam, là đội tiên phong có tổ chức và là tổ 
chức cao nhất của giai cấp công nhân. Người vào Đảng phải dứt bỏ lập trường của 
giai cấp công nhân. Từ nhận thức về vai trò tiên phong, truyền thống đấu tranh của 
Đảng mà nâng cao lòng tự hào chính đáng, nhận rõ vai trò xung phong, gương mẫu 
của đảng viên, ra sức lãnh đạo quần chúng thực hiện các đường lối, chính sách của 
Đảng, khắc phục những tư tưởng đặc quyền, đặc lợi, tự tư tự lợi, tham ô, lợi dụng, 
vi phạm quyền làm chủ của quần chúng… Cần giúp anh chị em nhận rõ nhiệm vụ 
cách mạng của Đảng ta hiện nay, trước mắt là học tập để thấm nhuần và làm theo 
Di chúc của Hồ Chủ tịch.  
Tuỳ theo tình hình từng nơi, các cấp uỷ đảng sẽ mở những lớp huấn luyện ngắn 
ngày cho những người định đưa vào Đảng. Cần thông qua các hình thức giáo dục 
khác như đọc sách báo, sinh hoạt câu lạc bộ… để giúp quần chúng hiểu biết về 
Đảng. Đi đôi với việc mở lớp tuyên truyền chung và rộng, cần coi trọng việc tuyên 
truyền giúp đỡ từng người. Cần thường xuyên giúp đỡ quần chúng kịp thời uốn nắn 
nhưng tư tưởng, động cơ vào Đảng không đúng đắn qua việc chấp hành chính sách 
và công tác thực tế. đây là cách giáo dục sâu sắc và thiết thực nhất, phổ biến nhất, 
chúng ta cần làm thật tốt. Từng chi bộ, tổ đảng cần phân công những đảng viên có 
khả năng và uy tín đi sát quần chúng đẻ làm tốt công tác này. Trong các kỳ sinh 
hoạt, cần kiểm điểm kết quả công tác bồi dưỡng quần chúng của đảng viên, nhất là 
những đảng viên có trách nhiệm giới thiệu người vào Đảng.  
2 - Bảo đảm nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên.  
Những nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên là những biện pháp tổ chức bảo đảm 
tiền hành công tác phát triển Đảng đạt kết quả tốt, phòng ngừa những kẻ đầu cơ, 
trục lợi chui vào Đảng. Do đó, chúng ta cần thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các 



khâu của công tác phát triển Đảng và thực hiện với ý thức bảo vệ Đảng rất cao. Hết 
sức tránh lối làm hình thức theo kiểu hành chính đơn thuần, làm lấy lệ.  
Cần thật sự bảo đảm thủ tục giới thiệu người vào Đảng. Các chi bộ cần phân công 
và định rõ trách nhiệm cho những đảng viên làm nhiệm vụ giới thiệu người vào 
Đảng ngay từ trước khi kết nạp, để các đồng chí đó có đủ thời gian xem lý lịch 
người mình giới thiệu, bồi dưỡng cho họ về Đảng. Trong cả thời gian dự bị, người 
giới thiệu vẫn có trách nhiệm giáo dục, giúp đỡ đảng viên mới trở thành đảng viên 
chính thức. Chúng ta cần tránh lối đến khi quyết định kết nạp hoặc gần đến ngày 
kết nạp một người nào đó vào Đảng mới gán ghép người giới thiệu cho “hợp pháp”. 
Đối với việc kết nạp đoàn viên thanh niên vào Đảng, các chi bộ cần chú ý giúp đỡ 
tổ chức đoàn thật sự tham gia giáo dục và giới thiệu đoàn viên vào Đảng như điều 
lệ Đảng đã quy định. Các ban chấp hành đoàn ở cơ sở nhất thiết phải giới thiệu 
đoàn viên vào Đảng. Trong trường hợp Đoàn chưa nhất trí giới thiệu, tổ chức đảng 
cần hết sức khách quan lắng nghe ý kiến quần chúng, xem xét lại, không nên quyết 
định vội vàng.  
Chúng ta cần bảo đảm cho người vào Đảng báo cáo rõ lý lịch của mình và tự nguyện 
viết đơn xin vào Đảng. Tổ chức đảng phải nghiên cứu và thẩm tra lại thật rõ ràng. 
Tuyệt đối không kết nạp vào Đảng những người chưa rõ ràng về lý lịch, hoặc có 
những sai phạm thuộc những điều quy định không được vào Đảng.  
Những hồ sơ, lý lịch này cần được giữ gìn cẩn thận, lâu dài.  
Việc xét duyệt kết nạp đảng viên mới phải bảo đảm nguyên tắc dân chủ tập thể. Tổ 
đảng phải báo cáo với chi bộ về điều kiện của từng người xin vào Đảng ở đơn vị 
mình. Tập thể chi bộ thảo luận và quyết định trên cơ sở có sự nhất trí cao. Không 
nên một chiều dựa vào ý kiến quần chúng, không coi trọng các nguyên tắc, thủ tục 
của Đảng. Trường hợp còn có ý kiến khác nhau, dù là ít, khi báo cáo và đề nghị 
đảng uỷ cấp trên xét duyệt, đảng uỷ cơ sở phải báo cáo thật đầy đủ. hết sức tránh 
lối chi uỷ quyết định, rồi đưa ra chi bộ thông qua lấy lệ, hoặc là không cho chi bộ 
biết. Cấp uỷ chịu trách nhiệm xét duyệt cần bảo đảm nguyên tắc tập thể, ban thường 
vụ nghe báo cáo về từng người, rồi vận dụng tiêu chuẩn, điều kiện để xem xét và 



quyết định. Cần có biện pháp thẩm tra lại đối với những người được đưa vào Đảng, 
ngăn chặn những hiện tượng vì cảm tình họ hàng, bạn bè và những động cơ xấu 
khác mà kết nạp những người không đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Đối với những nơi 
tình hình chính trị phức tạp, khi xét duyệt càng phải đề cao tinh thần cảnh giác và 
tinh thần trách nhiệm, đề phòng những phần tử xấu chui vào Đảng.  
3- Coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng đảng viên dự bị.  
Đi đôi với việc mở lớp huấn luyện, cần thông qua sinh hoạt chi bộ, tổ đảng và cách 
kèm cặp lẫn nhau để giáo dục đảng viên dự bị một cách cụ thể và thiết thực. Tiếp 
tục giúp đảng viên dự bị hiểu biết thêm về Đảng, về giai cấp, về tình hình nhiệm 
vụ trước mắt, nhiệm vụ của đảng viên; bồi dưỡng thêm về động cơ vào Đảng, giúp 
họ xác định động cơ phấn đấu đúng đắn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng giao 
cho, để có thể chuyển thành đảng viên chính thức đúng thời hạn quy định. Công 
tác phát triển Đảng là một quá trình liên tục từ lúc giáo dục quần chúng, tìm hiểu, 
lựa chọn, bồi dưỡng, đưa họ vào Đảng, cho đến lúc chuyển thành đảng viên chính 
thức. Vì vậy, muốn nâng cao chất lượng đảng viên, chúng ta phải coi trọng đầy đủ 
các khâu đó.  
Bồi dưỡng giáo dục quần chúng trước và sau khi vào Đảng là vấn đề căn bản, quyết 
định nhất đối với việc nâng cao chất lượng đảng viên. Hiện nay, nhiều nơi còn xem 
nhẹ việc giáo dục đảng viên dự bị. Như vậy là chưa quán triệt đầy đủ yêu cầu nâng 
cao chất lượng đảng viên, chưa thực hiện tốt mối quan hệ giữa phát triển và củng 
cố.  
4- Gắn chặt công tác phát triển Đảng với nhiệm vụ chính trị và phong trào quần 

chúng.  
Việc xây dựng một đội ngũ đối tượng kết nạp vào Đảng để cho đợt phát triển Đảng 
trong năm 1970 là công tác trước mắt cần làm ngay. Song vấn đề cơ bản và lâu dài 
là phải làm tốt công tác giáo dục quần chúng. Các tổ chức đảng cần giúp đỡ các 
đoàn thể, nhất là Đoàn thanh niên, làm tốt việc giáo dục chủ nghĩa cộng sản cho 
thanh niên. Ngoài ra, phải giúp cho Đoàn làm tốt việc giới thiệu đoàn viên ưu tú 
với tổ chức đảng. Đối với những nơi phong trào yếu, những nơi xung yếu mà cơ 



sở quần chúng còn kém, cấp uỷ cần có kế hoạch phối hợp các đoàn thể, các ban 
của cấp uỷ trong việc xây dựng phong trào, củng cố các đoàn thể.Trên cơ sở tiến 
bộ của phong trào quần chúng mà lựa chọn người, bồi dưỡng, tạo cho họ có đủ điều 
kiện để vào Đảng. Không nên vì yêu cầu mà hạ thấp tiêu chuẩn đảng viên.  
Quá trình tiến hành công tác phát triển Đảng là quá trình gắn chặt với nhiệm vụ 
chính trị và phong trào quần chúng. Trong đó, các cấp uỷ cần hết sức tích cực, chủ 
động tạo điều kiện để làm tốt công tác này. Xuất phát từ yêu cầu lãnh đạo quần 
chúng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, của đơn vị, cấp uỷ đề ra yêu 
cầu và phương hướng phát triển Đảng, vận dụng tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp 
đảng viên mới. Cần tích cực đưa những người có điều kiện vào Đảng rèn luyện, 
thử thách trong phong trào sản xuất, chiến đấu của quần chúng. Qua việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị mà xem xét người vào Đảng. Trong quá trình đó, các tổ chức 
đảng cần hết sức chú ý lắng nghe ý kiến của quần chúng. Cần giúp quần chúng hiểu 
rõ tính chất của Đảng, nhiệm vụ đảng viên, điều kiện của người được vào Đảng; 
giáo dục kỹ về trách nhiệm của quần chúng đối với công tác xây dựng Đảng; uốn 
nắn những tư tưởng lệch lạc của quần chúng. Tiếp đó, hướng dẫn và động viên 
quần chúng lựa chọn, nhận xét người vào Đảng.  
Trong khi chỉ đạo công tác phát triển Đảng, các cấp uỷ phải nắm thật vững phương 
châm coi trọng chất lượng. Phải căn cứ vào chất lượng của phong trào quần chúng, 
vào tình hình đội ngũ đối tượng và khả năng làm công tác phát triển Đảng của cán 
bộ, đảng viên để xác định yêu cầu, kế hoạch phát triển Đảng. tuyệt đối không nên 
đặt “mức”, định tỷ lệ theo kiểu ước lượng, rồi thúc ép cấp dưới kết nạp đảng viên. 
Đối với những nơi yếu kém, cấp uỷ cần nghiên cứu cụ thể, có kế hoạch củng cố 
thật tốt rồi mới kết nạp đảng viên, không nên chỉ thúc cấp dưới chạy theo số lượng. 
Chỉ kết nạp những người đủ tiêu chuẩn và điều kiện đảng viên. Khi xem xét, đánh 
giá công tác phát triển Đảng cũng phải căn cứ vào những điều kiện nói trên, không 
nên chỉ căn cứ vào tỷ lệ một cách đơn thuần. Chất lượng phát triển Đảng liên quan 
đến nhiều mặt công tác, nhiều đoàn thể quần chúng và các ngành. Vì vậy, các cấp 
uỷ đảng phải có kế hoạch chỉ đạo phối hợp thật chặt chẽ giữa các ban chuyên trách 



làm công tác tư tưởng, tổ chức và kiểm tra gắn chặt với nhau trong các khâu của 
công tác phát triển Đảng. Chúng ta làm tròn trách nhiệm vừa hướng dẫn cấp dưới 
làm công tác phát triển Đảng, vừa phát hiện những lệch lạc để kịp thời uốn nắn; 
vừa làm tốt về mặt tổ chức và làm tốt cả công tác giáo dục, huấn luyện. Ban tổ chức 
các cấp cần chủ động giúp cấp uỷ trong việc kết hợp các mặt công tác này.  
Các cấp uỷ cần hết sức coi trọng việc kiển tra công tác phát triển Đảng. Ngoài việc 
kiểm tra thường xuyên trong từng thời gian nhất định, các cấp uỷ cần có kế hoạch 
kiểm tra trong việc chấp hành phương châm, phương hướng, nguyên tắc và thủ tục 
phát triển Đảng. Kiên quyết sửa chữa những khuyết điểm, đưa công tác phát triển 
Đảng ngày càng có chất lượng cao.  
Ban tổ chức các cấp cần giúp cấp uỷ nghiên cứu, hướng dẫn việc tăng cường công 
tác đảng viên nói chung và phát triển Đảng nói riêng. Cần thông qua tổng kết, sơ 
kết công tác mà bồi dưỡng và nâng cao trình độ và năng lực mà công tác phát triển 
Đảng cho cấp uỷ, cán bộ tổ chức ở cơ sở. Các cấp uỷ, nhất là cấp huyện và cơ sở, 
cần xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác xây dựng 
Đảng có tinh thần trách nhiệm cao, có hiểu biết về công tác này. Cần giúp họ nắm 
thật vững phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn nguyên tắc và thủ tục kết nạp 
đảng viên, chấn chỉnh sổ sách, hồ sơ quản lý đảng viên, quyết tâm đưa công tác 
phát triển Đảng đi vào nền nếp và có chất lượng ngày càng cao.  
  
  


