
Trả lời bạn đọc 

Về đảng viên 
Hỏi: Có đảng viên đã nhiều lần vi phạm quy định của pháp luật, khai man hồ
sơ cá nhân, đảng uỷ cấp trên đã ra quyết định kỷ luật. Trường hợp này có 
phải thu hồi thẻ đảng viên không? Hình thức kỷ luật nào thì thu hồi thẻ đảng 
viên?         
                                                       
                                         Nguyễn Thị Huyền 
                                        Q. Đống Đa, Hà Nội  

Trả lời: Từ nay đến khi Bộ Chính trị có quy định về thi hành Điều lệ Đảng 
khoá X, việc thu hồi thẻ đảng viên vẫn được thực hiện theo hướng dẫn tại 
điểm 6.6.1, Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng số 04-
HD/TCTW ngày 5-2-2002 của Ban Tổ chức Trung ương là: “Đảng viên bị
khai trừ, xoá tên phải giao thẻ đảng viên cho cấp uỷ cơ sở để chuyển lên ban 
tổ chức tỉnh uỷ và tương đương quản lý”.  
Như vậy, chỉ có đảng viên bị xóa tên trong danh sách đảng viên hoặc bị kỷ
luật khai trừ mới phải thu hồi thẻ đảng viên. 

Hỏi: Một quần chúng ưu tú có bố mẹ đẻ, anh chị em ruột là đảng viên; bố
mẹ chồng, anh chị em chồng là đảng viên, chồng là chủ doanh nghiệp ngoài 
quốc doanh. Vậy có kết nạp quần chúng ưu tú đó vào Đảng được không? 

                                            Vũ Đăng Khoa 
                          P. Trung Tâm, TX. Nghĩa Lộ, Yên Bái 

Trả lời: Trung ương không quy định quần chúng cảm tình đảng có chồng là 
chủ doanh nghiệp ngoài quốc doanh thì không được kết nạp vào Đảng. Do 
đó, quần chúng thuộc trường hợp nêu trên, nếu phấn đấu tốt, có đủ tiêu chuẩn 
và điều kiện vào Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng thì được tổ chức đảng 
xem xét, kết nạp vào Đảng. 

Hỏi: 1. Một quần chúng được xét kết nạp vào Đảng, lý lịch gia đình cha mẹ, 
ông bà nội ngoại cơ bản đều tốt. Song, ông nội vợ (đã chết sau giải phóng) là 
cán bộ trong kháng chiến chống Mỹ ra đầu hàng địch (chiêu hồi) thì quần 
chúng đó có được kết nạp vào Đảng không? 
2. Khi thẩm tra lý lịch của một quần chúng để xét kết nạp đảng, có cha làm 
việc ở nhiều cơ quan nhà nước khác nhau, sau đó về nghỉ hưu ở một địa 



phương khác (mẹ của quần chúng là đảng viên) thì có cần phải xác minh 
những cơ quan mà trước đây ông đã từng làm việc không? 

                                   Trịnh Xuân Cường 
                     P. Diên Hồng, TP. PleiKu, Gia Lai 

Trả lời: 1. Quần chúng, có ông nội vợ là cán bộ trong kháng chiến chống 
Mỹ ra đầu hàng địch (chiêu hồi) không vi phạm các điều cấm ở điểm 4, Điều 
2, Quy định số 75-QĐ/TW ngày 25-4-2000 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề
về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, nếu phấn đấu tốt, có đủ tiêu chuẩn và điều 
kiện theo quy định của Điều lệ Đảng thì vẫn được tổ chức đảng xem xét, kết 
nạp vào Đảng. 
2. Điểm 3(3.2).c, Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng 
(số 04-HD/TCTW ngày 5-2-2002 của Ban Tổ chức Trung ương) “Một số
vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng” đã chỉ rõ nội dung thẩm tra lý lịch 
của người vào Đảng: “Đối với cha, mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ; vợ
hoặc chồng: Làm rõ vấn đề lịch sử chính trị; chấp hành đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước ở quê quán, nơi đang 
làm việc, nơi đang cư trú, do cấp uỷ cơ sở xác nhận”; “Những người nêu 
trên là đảng viên thì đến cấp uỷ cơ sở nơi đang sinh hoạt để xác nhận, nếu 
không phải là đảng viên thì đến nơi đang làm việc hoặc nơi ở để lấy chứng 
nhận vào lý lịch, nếu đã rõ thì không phải về những nơi nêu trên để thẩm tra. 
Trường hợp đến các cấp ủy cơ sở nêu trên để xác minh, nhưng có nội dung 
chưa rõ thì đến ban tổ chức của cấp uỷ cấp trên trực tiếp của cấp uỷ cơ sở để
thẩm tra thêm”. 
Theo hướng dẫn trên, thì nội dung khai về người cha trong lý lịch của người 
xin vào Đảng nếu chưa rõ thì phải đến những cơ quan người cha đó đã làm 
việc và nơi ông nghỉ hưu hiện nay để thẩm tra xác minh làm rõ, nếu đã rõ thì 
không phải thẩm tra. 

Hỏi: Khi thẩm tra lý lịch của một quần chúng để xét kết nạp đảng, đối 
với anh chị em ruột phải thẩm tra như thế nào? 

                                            Ngô Ngọc Thanh 
                                 Thượng Cát, Từ Liêm, Hà Nội  

Trả lời: Nội dung thẩm tra đối với anh chị em ruột của người xin vào Đảng 
được thực hiện theo điểm 3(3.2).c, Hướng dẫn số 04-HD/TCTW ngày 5-2-2002 
của Ban Tổ chức Trung ương: “Đối với anh chị em ruột: Làm rõ vấn đề lịch 
sử chính trị ở quê quán, nơi đang ở, nơi đang làm việc, do cấp uỷ cơ 



sở xác nhận”; “Trường hợp người vào Đảng và những người thân nêu trên 
đều sinh sống, làm việc tại quê quán trong cùng một tổ chức cơ sở đảng (xã, 
phường, thị trấn...) từ đời ông, bà nội đến nay; lý lịch của người vào Đảng đã 
khai đầy đủ, rõ ràng theo quy định thì chi uỷ báo cáo với chi bộ, chi bộ kết 
luận, cấp uỷ cơ sở kiểm tra trước khi ghi ý kiến nhận xét, ký tên, đóng dấu 
vào lý lịch; không cần có bản thẩm tra riêng”. 

Hỏi: Thẩm tra lý lịch của một quần chúng để xét kết nạp đảng, có người thân 
trong gia đình đi lao động xuất khẩu nước ngoài thế nào? Cơ quan nào cung 
cấp? 

                                                Hoàng Cương 
                                 Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An 

Trả lời: Việc thẩm tra về người thân của người xin vào Đảng đi lao động xuất 
khẩu ở nước ngoài, điểm 2(2.4).b, phần I, Hướng dẫn số 05-HD/TCTW ngày 
26-2-2002 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ
công tác đảng viên” đã hướng dẫn cụ thể: “Trường hợp những người thân của 
người xin vào Đảng đang cư trú, công tác, học tập... ở ngoài nước, thì cấp uỷ
nơi người xin vào Đảng làm công văn đến cơ quan có thẩm quyền của Đảng, 
Nhà nước ta ở ngoài nước (đại sứ quán, cơ quan đại diện, cấp uỷ) và cơ quan 
an ninh ở trong nước để thẩm tra. Đối với người vào Đảng và người thân của 
người đó đang làm việc cho đại sứ quán, cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ
chức phi chính phủ, các doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, 
thì đến cơ quan quản lý các tổ chức này của Nhà nước để thẩm tra”. 

Hỏi: Tôi là một nữ đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 28 tuổi, đã có 
chồng, con. Tôi đề nghị và được chi đoàn, đoàn cơ sở đồng ý cho thôi sinh 
hoạt đoàn, sang sinh hoạt hội phụ nữ. Được hội phụ nữ và chi bộ đảng giúp 
đỡ phấn đấu trở thành đảng viên. Nay tôi 29 tuổi, được chi bộ cho làm các 
thủ tục để xét kết nạp vào Đảng. Trường hợp của tôi có cần phải được ban 
chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu hay chỉ cần hai đảng viên chính thức của chi 
bộ giới thiệu là đủ? 

                                         Nguyễn Thị Minh 
                             Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, Hà Nội  

Trả lời: Điểm 1, Điều 4, Điều lệ Đảng khoá X quy định: “Nơi có tổ
chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên 
phải là 



đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới 
thiệu”. Đồng chí đã đề nghị và được chi đoàn, đoàn cơ sở (sau khi xem xét 
kỹ lý do) đồng ý cho thôi sinh hoạt đoàn, sang sinh hoạt hội phụ nữ. Do vậy, 
nay để được kết nạp vào Đảng, đồng chí chỉ cần được hai đảng viên chính 
thức của chi bộ giới thiệu là đủ. 

Hỏi: Thường trực đảng uỷ trực tiếp cử một quần chúng đi học lớp cảm tình 
đảng tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Ninh Bình mà không có ý kiến 
và nghị quyết của chi bộ (chi bộ không cử đi). Việc làm của thường trực 
đảng uỷ như vậy đúng hay sai? Căn cứ kết quả đó, chi bộ có làm thủ tục xét 
kết nạp đảng được không?   

                                              Nguyễn Trọng Mạnh 
                                       P. Ninh Khánh, TX. Ninh Bình 

Trả lời: Về quy trình kết nạp đảng viên, tại điểm 1(1.1). b, Hướng dẫn số 05-HD/
TCTW ngày 26-2-2002 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề cụ thể
về nghiệp vụ công tác đảng viên” đã hướng dẫn: “Đối với cấp uỷ cơ sở: Định 
kỳ hằng tháng xét đề nghị của chi bộ để bổ sung, điều chỉnh danh sách cảm 
tình đảng của đảng bộ; xét, đề nghị cho cảm tình đảng đi học lớp bồi dưỡng 
nhận thức về Đảng”; “Đối với chi bộ định kỳ hằng tháng xem xét, lựa chọn 
quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình đảng; đưa cảm tình đảng không đủ
tiêu chuẩn ra khỏi danh sách; xét, đề nghị cho cảm tình đảng có triển vọng đi 
học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; xét, quyết định cho cảm tình đảng (đã 
học lớp bồi dưỡng, qua kiểm tra có nhận thức tốt về Đảng) được làm thủ tục 
xem xét kết nạp vào Đảng”. 
Căn cứ hướng dẫn trên thì thường trực đảng uỷ cơ sở cử cảm tình đảng đi 
học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng mà chưa có đề nghị của chi bộ là chưa 
đúng quy trình, cần phải rút kinh nghiệm. Đối với trường hợp này, chi bộ xét 
thấy cảm tình đảng được cử đi học phấn đấu tốt có đủ tiêu chuẩn, điều kiện 
theo quy định của Điều lệ Đảng  thì chi bộ xét, đề nghị kết nạp vào Đảng.     

Hỏi: Một đảng bộ trường đại học là cơ sở đảng đã được cấp uỷ cấp trên trực 
tiếp uỷ quyền quyết định kết nạp đảng viên và kỷ luật khai trừ đảng viên có 
được mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng cảm tình đảng và 
bồi dưỡng đảng viên dự bị không?    
                      
                                               Nguyễn Văn Tiến 
                                                      Hải Phòng  



Trả lời: Điểm 3, Điều 4, Hướng dẫn số 04-HD/TCTW, ngày 5-2-2002 của 
Ban Tổ chức Trung ương đã ghi: “Qua thực tế phấn đấu, người vào Đảng có 
triển vọng trở thành đảng viên đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (có 
giấy chứng nhận do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương 
đương cấp, nơi không có trung tâm bồi dưỡng chính trị thì do cấp uỷ cấp có 
thẩm quyền cấp) thì chi bộ cho làm thủ tục để xét kết nạp vào Đảng”. 
Cũng ở hướng dẫn này, tại điểm 4(4.1), Điều 5, ghi rõ: “Đảng viên dự bị
phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, được trung tâm bồi dưỡng chính trị
cấp huyện hoặc cấp uỷ có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận”. 
Theo hướng dẫn trên thì trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp quận, huyện hoặc 
tương đương và cấp uỷ cấp trên trực tiếp mới có thẩm quyền mở lớp bồi 
dưỡng và cấp giấy chứng nhận cho cảm tình đảng và đảng viên mới. 
Tuy nhiên, để phát huy những điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và đội 
ngũ giảng viên bộ môn Mác-Lênin của Trường, Đảng uỷ Trường có thể phối 
hợp với trung tâm chính trị thuộc cấp uỷ cấp trên tổ chức mở lớp bồi dưỡng 
và cấp giấy chứng nhận cho cảm tình đảng và đảng viên dự bị theo quy định. 

Hỏi: ở chi bộ tôi có một vài đảng viên không chấp hành chủ trương, nghị
quyết của Đảng, chính quyền từ xã đến tỉnh, bỏ sinh hoạt chi bộ từ tháng 
11-2005 đến nay, không đóng đảng phí (đã 8 tháng), không dự đánh giá chất 
lượng đảng viên năm 2005… Trường hợp trên phải xử lý như thế nào?  

                                                   Đào Văn Rỵ 
                                         Đông Hưng, Thái Bình 

Trả lời: Theo quy định của Điều lệ Đảng (khóa X), phần nhiệm vụ đảng 
viên đã ghi rõ: “Đảng viên có nhiệm vụ… chấp hành nghiêm chỉnh Cương 
lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, “… sinh hoạt đảng và đóng đảng 
phí đúng quy định” (Điều 2, điểm 1 và 4). 
Tại Điều 8, điểm 1, Điều lệ Đảng còn qui định: “Đảng viên bỏ sinh hoạt chi 
bộ hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính 
đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã 
được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét, đề nghị lên cấp có 
thẩm quyền xóa tên trong danh sách đảng viên”.   
Như vậy, một vài đảng viên ở chi bộ đồng chí không chấp hành chủ trương, 
nghị quyết, quyết định của Đảng, của chính quyền từ xã đến tỉnh; bỏ sinh 
hoạt chi bộ từ tháng 11-2005 đến nay, không đóng đảng phí, không dự họp 
kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên năm 2005 và cũng không dự đại 



hội chi bộ hết nhiệm kỳ… là vi phạm tư cách đảng viên, cần phải được xem 
xét, xử lý nghiêm theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.               
           
Về chính sách cán bộ 

Hỏi: Bố tôi là cán bộ hoạt động cách mạng năm 1930 - 1931, bị đế quốc 
Pháp và bọn tay sai bắn chết tại nhà tù Buôn Ma Thuột. Vì sao đến nay gia 
đình tôi chưa được hưởng chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định 
số 20/2000-QĐ/TTg ngày 3-2-2000 của Thủ tướng Chính phủ?   

                                                      Phạm Viết Ân  
                                           Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng  

Trả lời: Điều 1, Quyết định số 20/2000-QĐ/TTg ngày 3-2-2000 của Thủ
tướng Chính phủ quy định: Người hoạt động cách mạng từ trước năm 1945 
(gia nhập tổ chức cách mạng từ ngày 31-12-1944 về trước, đã được cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyền ra quyết định công nhận) được hỗ trợ cải thiện nhà ở. 
Song tại các văn bản: Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 24-12-1977 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng; Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng của Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội ngày 29-8-1994, Nghị định số 28-NĐ/CP ngày 29-4-1995 
của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương đều 
chưa quy định việc xem xét, công nhận “Người hoạt động cách mạng trước 
năm 1945” đối với người đã hy sinh, từ trần.     
Theo thư ông trình bày thì bố ông đã hy sinh tại Nhà tù Buôn Ma Thuột và 
chưa được cấp có thẩm quyền công nhận “cán bộ hoạt động cách mạng trước 
năm 1945”, do vậy gia đình ông chưa được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết 
định 20/2000-QĐ/TTg ngày 3-2-2000 của Thủ tướng Chính phủ.  
Hiện nay Chính phủ đang nghiên cứu ban hành nghị định về thực hiện chính 
sách đối với người hoạt động cách mạng trước năm 1945 hy sinh, từ trần. 
Mong gia đình chờ nghị định và hướng dẫn của cơ quan chức năng. 


