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HƯỚNG DẪN 
Về tiêu chuẩn, quy trình kết nạp người xin vào Đảng và xét chuyển đảng viên dự bị 

thành đảng viên chính thức trong học viên, sinh viên 
 

Căn cứ Điểm 2, Điều 1, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; 

Căn cứ Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI); 

Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17/5/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về một 

số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên; 

 Căn cứ Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/07/2016 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng về Quy định thi hành Điều lệ Đảng. 

Để khích lệ, tạo động cơ phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của học viên , sinh viên 

trong quá trình học tập tại Trường, đồng thời làm tốt công tác bồi dưỡng tạo nguồn và 

lựa chọn sinh viên, học viên ưu tú để kết nạp vào đảng. Đảng ủy Trường Đại học Kinh 

tế - Kỹ thuật Công nghiệp khóa XXX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) hướng dẫn về tiêu 

chuẩn, quy trình kết nạp người xin vào Đảng và xét chuyển đảng viên dự bị thành đảng 

viên chính thức trong sinh viên, học viên như sau: 

I. Việc xét, cử đoàn viên, học viên, sinh viên ưu tú đi học lớp “Bồi dưỡng 

nhận thức về Đảng”: 

1. Đối tượng: Là sinh viên đại học hệ chính quy tập trung và  học viên cao học. 

2. Tiêu chuẩn: 

2.1. Tiêu chuẩn chung: 

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có nguyện vọng và động 

cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn; 

- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp 

luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy chế về học tập, rèn luyện của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Bộ Công Thương và quy định của Nhà trường; 

- Có đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, gương mẫu, tích cực tham gia các 

hoạt động của Nhà trường, khoa chuyên môn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; hoạt động 

xã hội; hòa đồng với tập thể và được quần chúng tín nhiệm; 

- Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao; 

- Tham gia tích cực, có hiệu quả cao trong các hoạt động đoàn thể, hoạt động xã 

hội và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; là nhân tố tích cực tham gia các 

phong trào thi đua và xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh; 

- Không vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên. 

2.2. Điều kiện cụ thể: 



a. Về thời gian: Có thời gian học tập liên tục tại trường ít nhất 12 tháng tính 

đến thời điểm được lớp, chi đoàn, chi hội giới thiệu. Đồng thời mỗi kỳ học viên, sinh 

viên phải hoàn thành khối lượng học tập tối thiểu đăng ký được theo quy định tại Quy 

chế  đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Nhà trường cho từng bậc học cụ thể. 

b. Về kết quả học tập theo thang điểm 4 được tính đến thời điểm cử đi học lớp 

bồi dưỡng nhận thức về Đảng phải đạt một trong 03 trường hợp sau: 

- Điểm trung bình chung tích lũy đạt 2.8 trở lên, không có học kỳ nào có kết 

quả học tập xếp loại Kém; 

- Điểm trung bình của tất cả các học kỳ  đạt 2.5 trở lên, có tối đa không quá 01 

môn thi lại/học kỳ; 

- Có điểm học tập 02 kỳ liền trước đạt loại Giỏi và không có môn phải thi lại 

trong học kỳ đó.  

c. Về kết quả rèn luyện được tính đến thời điểm cử đi học lớp bồi dưỡng 

nhận thức về Đảng phải đạt một trong 03 trường hợp sau: 

- Điểm rèn luyện của tất cả các học kỳ đạt từ 75 điểm trở lên; 

- Điểm rèn luyện tích lũy đạt loại Tốt trở lên; 

- Có điểm rèn luyện 02 kỳ liền trước đạt loại Xuất sắc. 

d. Những học viên, sinh viên được ưu tiên xét chọn nếu thuộc một trong 

các trường hợp sau: 

- Được nhận ít nhất 01 giấy khen của BCH Đoàn trường, BCH Hội Sinh viên 

trường trở lên về thành tích trong công tác Đoàn, Hội và phong trào Thanh niên trong 

năm học; hoặc được nhận ít nhất 02 giấy khen cấp Huyện đoàn hoặc tương đương 

trong hai năm đối với các hoạt động tình nguyện tính đến thời điểm xét. 

- Đối với những đoàn viên có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu 

khoa học, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ như: đạt từ giải ba trở lên trong các cuộc 

thi Olympic sinh viên toàn quốc; sinh viên nghiên cứu khoa học cấp bộ; Hội nghị sinh 

viên nghiên cứu khoa học, các cuộc thi chuyên môn các khối ngành có tính liên trường 

thì được tính như là nhận Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn; đối với những đoàn 

viên đạt giải ba trở lên trong các cuộc thi do Tỉnh đoàn tổ chức hoặc phối hợp tổ chức 

thì được tính như là nhận giấy khen của BCH Tỉnh đoàn. 

- Trường hợp đặc biệt: Đối với học viên, sinh viên có thành tích đặc biệt xuất 

sắc; có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; là người dân tộc ít người hoặc có nhiều thành tích 

đóng góp cho các phong trào hoạt động của Nhà trường nhưng chưa đạt các tiêu chí 

trên. Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể Chi bộ, Phòng Công tác sinh viên, Đoàn 

Thanh niên, Hội Sinh viên, các khoa chuyên môn đề xuất để Đảng ủy Nhà trường xem 

xét quyết định. 

3. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét, cử đi học: 

3.1. Thời gian, trình tự, thủ tục: 

Cuối mỗi học kỳ, năm học (tháng 11 và tháng 5 hàng năm) căn cứ vào kết quả 

học tập, rèn luyện và thành tích đạt được của học viên, sinh viên, chi đoàn phối hợp 



với lớp tổ chức họp, bình xét, giới thiệu đoàn viên, học viên, sinh viên ưu tú theo điều 

kiện đã quy định, kết quả bình xét được thông qua cố vấn học tập. Thủ tục, hồ sơ bình 

xét gửi về Liên chi đoàn khoa bao gồm: Biên bản cuộc họp có ý kiến nhận xét của cố 

vấn học tập, bản tự đánh giá và minh chứng về kết quả học tập, rèn luyện thành tích 

của học viên, sinh viên. 

Liên chi đoàn khoa tập hợp danh sách từ các chi đoàn đề nghị, báo cáo chi bộ 

khoa chuyên môn xem xét, tổng hợp kết quả báo cáo Đoàn trường. 

Đoàn trường phối hợp với các phòng chức năng và tổ chức đoàn thể (Phòng 

Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Hội Sinh viên....) kiểm tra kết quả học tập, rèn 

luyện và thành tích của cá nhân, tổ chức xét, lựa chọn giới thiệu đoàn viên, học viên, 

sinh viên ưu tú với Chi bộ Phòng Công tác sinh viên và báo cáo kết quả với Đảng ủy 

Nhà trường. 

Căn cứ đề nghị của Đoàn trường và Chi bộ Phòng Công tác sinh viên, Đảng ủy 

Nhà trường tổ chức xét duyệt và phân công Chi bộ Phòng Công tác sinh viên làm đầu 

mối phối hợp với Ban Tổ chức, Văn phòng Đảng ủy hoàn thiện thủ tục cử đoàn viên, 

học viên, sinh viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. 

3.2. Hồ sơ cử đi học: 

- Biên bản họp của chi đoàn/lớp kèm theo danh sách giới thiệu đoàn viên, học 

viên, sinh viên ưu tú (có ý kiến của cố vấn học tập); 

- Biên bản họp của Liên chi đoàn khoa kèm theo danh sách giới thiệu đoàn 

viên, học viên, sinh viên ưu tú (có ý kiến của Chi bộ khoa chuyên môn); 

- Biên bản họp xét của BCH Đoàn trường; 

- Bảng tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện và thành tích của đoàn viên, học 

viên, sinh viên ưu tú theo mẫu có xác nhận của Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh 

viên, Đoàn Thanh niên; 

- Báo cáo của Đoàn trường và Chi bộ Phòng Công tác sinh viên gửi  Đảng ủy 

về kết quả lựa chọn, giới thiệu đoàn viên, học viên, sinh viên ưu tú đi học lớp bồi 

dưỡng nhận thức về Đảng; 

- Biên bản họp của Đảng ủy xét duyệt danh sách đoàn viên, học viên, sinh viên 

ưu tú được giới thiệu đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 

- Công văn của Đảng ủy Nhà trường báo cáo Đảng ủy Khối phê duyệt. 

II. Quy trình xét kết nạp Đảng: 

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên:  

1.1. Đối với Đảng ủy Trường chỉ đạo, hướng dẫn chi bộ xây dựng và thực hiện 

kế hoạch kết nạp đảng viên. Định kỳ hàng tháng xét đề nghị của chi bộ để bổ sung, 

điều chỉnh danh sách cảm tình Đảng; xét đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ để báo 

cáo lên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; xét đề nghị cho sinh viên, học viên đi học 

lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.  

1.2. Đối với chi bộ đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế 

hoạch kết nạp đảng viên; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể giáo dục, lựa chọn đoàn viên 



xuất sắc giới thiệu với chi bộ. Phân công đảng viên chính thức giúp đỡ và giao nhiệm 

vụ cho quần chúng để thử thách. Định kỳ hàng tháng xem xét, lựa chọn quần chúng 

vào danh sách cảm tình Đảng; đưa cảm tình Đảng không đủ tiêu chuẩn ra khỏi danh 

sách; 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.  

2. Tiêu chuẩn kết nạp: 

2.1. Tiêu chuẩn chung: Có đủ tiêu chuẩn và điều kiện của người vào Đảng quy 

định tại Điều 1, Điều lệ Đảng khóa XII, cụ thể:  

- Học viên, sinh viên từ 18 tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện thực hiện cương 

lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ Đảng viên; hoạt động trong một 

tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được quần chúng tín nhiệm; 

- Quần chúng ưu tú phải có đủ hồ sơ xin vào Đảng theo quy định của Điều lệ 

Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; 

- Lý lịch rõ ràng, trung thực; 

- Có giấy chứng nhận đã học lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt 

Nam” (có giá trị trong vòng 60 tháng kể từ ngày được cấp); 

- Có nhận thức về Đảng và động cơ vào Đảng đúng đắn; lập trường quan điểm 

vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh chủ 

trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; 

- Thực hiện tốt nội quy, quy chế học tập, rèn luyện; gương mẫu, tích cực tham gia 

các hoạt động, phong trào của Nhà trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, lớp và các tổ 

chức xã hội khác; có đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh; 

- Không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên. 

2.2. Tiêu chuẩn cụ thể: 

a. Về thời gian: Có thời gian học tập liên tục tại trường ít nhất 18 tháng tính đến 

thời điểm xét kết nạp. Đồng thời mỗi kỳ học viên, sinh viên phải hoàn thành khối 

lượng học tập tối thiểu đăng ký được theo quy định tại Quy chế đào tạo theo hệ thống 

tín chỉ của Nhà trường cho từng bậc học cụ thể. 

b. Về kết quả học tập theo thang điểm 4 được tính đến thời điểm xét kết nạp 

phải đạt một trong 03 trường hợp sau: 

- Điểm trung bình chung tích lũy đạt 2.8 trở lên, không có học kỳ nào có kết 

quả học tập xếp loại Kém; 

- Điểm trung bình của tất cả các học kỳ  đạt 2.5 trở lên, có tối đa không quá 01 

môn thi lại/học kỳ; 

- Có điểm học tập 02 kỳ liền trước đạt loại Giỏi và không có môn phải thi lại 

trong học kỳ đó.  

c. Về kết quả rèn luyện được tính đến thời điểm xét kết nạp phải đạt một trong 

03 trường hợp sau: 

- Điểm rèn luyện của tất cả các học kỳ đạt từ 75 điểm trở lên; 

- Điểm rèn luyện tích lũy tính đến thời điểm xét kết nạp đạt loại Tốt trở lên; 



- Có điểm rèn luyện 02 kỳ liền trước đạt loại Xuất sắc. 

d. Những học viên, sinh viên được ưu tiên xét chọn nếu thuộc một trong các 

trường hợp sau: 

- Tham dự thi và đạt giải trong các kỳ thi học viên, sinh viên giỏi; thi Olympic 

các môn học; cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo; cuộc thi học viên, sinh viên nghiên cứu 

khoa học cấp Trường trở lên; 

- Có thành tích trong công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, trong các hoạt 

động xung kích, tình nguyện, giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động của lớp, khoa, hoạt 

động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các thành tích đặc biệt khác được 

Nhà trường và các cấp công nhận, biểu dương khen thưởng... 

- Trường hợp đặc biệt: Đối với học viên, sinh viên có thành tích đặc biệt xuất 

sắc; có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; là người dân tộc ít người hoặc có nhiều thành tích 

đóng góp cho các phong trào hoạt động của Nhà trường nhưng chưa đạt các tiêu chí 

trên. Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, Chi bộ, Phòng Công tác sinh viên, Đoàn 

Thanh niên, Hội Sinh viên, các khoa chuyên môn đề xuất để Đảng ủy Nhà trường xem 

xét quyết định. 

3. Thủ tục và hồ sơ xét kết nạp Đảng trong học viên, sinh viên: 

3.1. Tạo nguồn kết nạp Đảng 

 - Những  sinh viên, học viên 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 hoặc 

cấp uỷ có thẩm quyền cấp và có giá trị trong vòng 60 tháng kể từ ngày cấp) thì được 

chi bộ phân công đảng viên chính thức bồi dưỡng cảm tình Đảng phấn đấu vào Đảng. 

 - Hàng tháng, trong số những cảm tình Đảng đã được chi bộ phân công đảng 

viên chính thức bồi dưỡng đảm bảo những tiêu chuẩn, điều kiện được xét để kết nạp 

Đảng quy định tại mục I của Hướng dẫn này, chi bộ tiến hành hội nghị thảo luận, nếu 

được 2/3 số đảng viên chính thức trở lên đồng ý cho cảm tình Đảng đó được làm hồ sơ 

để xét kết nạp Đảng thì chi bộ phân công đảng viên chính thức hướng dẫn cảm tình 

Đảng viết Đơn xin vào Đảng và khai Lý lịch của người xin vào Đảng. Chi bộ yêu cầu 

cảm tình Đảng lên Văn phòng Đảng uỷ Trường để nhận hồ sơ xét kết nạp đảng viên. 

3.2. Hồ sơ và quy trình xét kết nạp Đảng 

1. Hồ sơ xét kết nạp gồm: 

 - Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng;  

- Đơn xin vào Đảng (viết tay tối thiểu 2 mặt giấy A4); 

 - Lý lịch của người xin vào Đảng và các văn bản thẩm tra kèm theo;  

- Giấy giới thiệu của đảng viên chính thức được phân công; 

 - Biên bản họp nhận xét của chi đoàn; Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú 

vào Đảng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 

- Bảng điểm của quá trình học tập từ khi vào trường đến thời điểm xét kết nạp 

đối với người vào Đảng; 



 - Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể và chi ủy nơi cư trú đối với 

người vào Đảng; 

 - Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của Chi bộ Công tác sinh viên; 

 - Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của Đảng ủy Nhà trường. 

 2. Quy trình xét kết nạp 

 a. Trước khi đi thẩm tra lý lịch:  

- Chi bộ Phòng Công tác sinh viên họp xét, lập danh sách đối tượng xét kết nạp, 

đề nghị Đảng ủy cấp trên cho đi thẩm tra lý lịch;  

- Chi bộ Công tác sinh viên phân công đảng viên chính thức trong chi bộ (có 

thời gian học tập, sinh hoạt  chung với quần chúng ưu tú ít nhất 1 năm liên tục trở lên) 

hướng dẫn, giúp đỡ quần chúng ưu tú; 

 - Đảng viên chính thức hướng dẫn đối tượng xét kết nạp khai lý lịch theo quy 

định của Trung ương; 

 - Văn phòng Đảng ủy tổng hợp danh sách và xin ý kiến Ban thường vụ tiến 

hành thẩm tra lý lịch. 

b. Sau khi thẩm tra lý lịch:  

- Chi ủy Phòng Công tác sinh viên họp để xét lý lịch của người xin vào Đảng, 

ghi nhận xét của chi ủy vào lý lịch đã thẩm tra; 

 - Người xin vào Đảng tự nguyện viết đơn; 

 - Chi ủy nơi công tác tổng hợp ý kiến nhận xét của các tổ chức đoàn thể nơi 

công tác, chi ủy nơi cư trú của người xin vào Đảng; 

 - Chi bộ họp xét kết nạp quần chúng vào Đảng ra "Nghị quyết đề nghị kết nạp 

đảng viên"; 

 - Đảng ủy Trường xét và ra "Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên";  

 - Đảng ủy Khối xét và ra "Quyết định kết nạp đảng viên".  

3. Tổ chức kết nạp đảng viên 

 Khi nhận được quyết định kết nạp đảng viên của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, 

trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc, Chi bộ Phòng Công tác sinh viên phải tổ 

chức lễ kết nạp đảng viên. Lễ kết nạp đảng viên phải được tổ chức trang nghiêm; tiến 

hành kết nạp từng người một (nếu kết nạp từ hai người trở lên trong cùng một buổi lễ). 

3.1. Trang trí lễ kết nạp 

Trên cùng là khẩu hiệu: Đảng Cộng sản Việt Nam Quang vinh muôn năm; cờ 

Đảng, cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh (bên trái), ảnh Mác - Lênin 

(bên phải).  

Tiêu đề buổi lễ kết nạp như sau: 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG  NGHIỆP 

CHI BỘ…………………………………… 

 LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN 

(nơi kết nạp (Hà nội hoặc Nam Định), ngày  /  tháng  /   năm 

 



3.2. Nội dung chương trình lễ kết nạp đảng viên 

 - Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca); 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi uỷ đọc quyết định kết nạp đảng viên của Ban 

Thường vụ Đảng uỷ Khối; 

- Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ; 

- Đại diện chi uỷ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ 

của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị phấn đấu trở 

thành đảng viên chính thức; 

- Đại diện cấp ủy nhà trường phát biểu ý kiến (nếu có); 

- Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca). 

4. Hồ sơ đảng viên: 

- Sau khi tổ chức lễ kết nạp đảng viên, chi uỷ ghi ngày tổ chức lễ kết nạp vào 

Quyết định kết nạp đảng viên (3 bản: 1 bản gửi cho Văn phòng Đảng ủy Trường để 

lưu hồ sơ đảng viên, 1 bản trao cho đảng viên, 1 bản lưu chi bộ) và ghi vào danh sách 

đảng viên của chi bộ theo quy định chung; hướng dẫn cho đảng viên mới viết lý lịch 

đảng viên, khai phiếu đảng viên. 

- Chi uỷ gửi toàn bộ hồ sơ kết nạp đảng viên kèm theo Quyết định kết nạp đảng 

viên, lý lịch đảng viên, phiếu đảng viên, 2 ảnh 3x4 của đảng viên… về  Văn phòng 

Đảng uỷ. 

III. Việc xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức trong học viên, sinh 

viên: 

1. Thời điểm xét công nhận đảng viên chính thức:  

1.1. Chi bộ phải kịp thời xét công nhận chính thức cho đảng viên khi hết 12 

tháng dự bị.  

- Nếu không đủ tiêu chuẩn và điều kiện chuyển đảng chính thức thì chi bộ họp 

xem xét, làm thủ tục đề nghị lên cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh 

sách đảng viên dự bị;  

- Thời hạn từ khi chi bộ có văn bản đề nghị đến khi cấp ủy đảng có thẩm quyền 

quyết định công nhận chính thức không được quá 30 ngày.  

1.2. Đảng viên dự bị đủ điều kiện được công nhận là đảng viên chính thức, dù 

chi bộ họp chậm, cấp ủy có thẩm quyền chuẩn y chậm, vẫn được công nhận đảng viên 

chính thức đúng thời điểm hết 12 tháng dự bị.  

1.3. Trường hợp tổ chức đảng cấp dưới đã qua ba lần biểu quyết nhưng không 

đủ hai phần ba số đảng viên chính thức hoặc cấp ủy viên tán thành công nhận đảng 

viên dự bị là đảng viên chính thức hoặc đề nghị xóa tên trong danh sách đảng viên, thì 

báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp và cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

2. Tiêu chuẩn: 

1. Điều kiện chung: 



- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của 

Nhà nước; thực hiện tốt các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, quy chế học tập, rèn 

luyện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương; 

- Có đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh; gương mẫu trong công tác, 

học tập và rèn luyện; tích cực tham gia các hoạt động của Nhà trường, lớp, Đoàn 

Thanh niên, Hội Sinh viên, được quần chúng tín nhiệm; 

- Có đầy đủ hồ sơ đề nghị công nhận đảng viên chính thức theo quy định của 

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương, hướng dẫn 

của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp Tỉnh Nam Định; 

- Có giấy chứng nhận học lớp “Bồi dưỡng Đảng viên mới”; 

- Thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên. 

2. Điều kiện cụ thể: 

2.1. Đối với học viên, sinh viên được kết nạp tại Trường: Trong thời gian là 

đảng viên dự bị học viên, sinh viên phải có kết quả học tập đạt loại Khá trở lên, xếp 

loại rèn luyện đạt loại Tốt trở lên. 

2.2. Đối với học viên, sinh viên được kết nạp ở địa phương, cơ quan khác trước 

khi chuyển về học tập tại Trường: Trong thời gian là đảng viên dự bị phải có kết quả 

học tập đạt loại Trung bình trở lên; xếp loại rèn luyện đạt loại Tốt trở lên, không bị 

cảnh báo kết quả học tập. 

3. Hồ sơ đề nghị công nhận đảng viên chính thức: 

- Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới do Đảng ủy khối hoặc 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp quận, huyện hoặc tương đương cấp; 

 - Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị viết tay trên 2 mặt tờ giấy khổ A4; 

 - Bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp 

đỡ (nếu hết độ tuổi sinh hoạt Đoàn phải có 02 bản nhận xét của hai đảng viên được 

phân công giúp đỡ); 

 - Biên bản họp nhận xét của Chi đoàn, BCH Đoàn trường; 

- Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức của Đoàn thanh niên; 

 - Bảng điểm học tập trong một năm là đảng viên dự bị; 

 - Bản ghi kết quả rèn luyện; 

 - Chi ủy Chi bộ Phòng Công tác sinh viên tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn 

thể và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị;  

- Nghị quyết “Đề nghị công nhận đảng viên chính thức” của Chi bộ Phòng 

Công tác sinh. 

IV. Tổ chức thực hiện: 

1. Đối với Đảng ủy Nhà trường: 

- Vào đầu năm học, Đảng ủy Nhà trường tổ chức xét, công nhận đoàn viên, học 

viên, sinh viên ưu tú theo đề nghị của Chi bộ Phòng Công tác sinh viên và Đoàn thanh 

niên, Hội Sinh viên báo cáo Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp Tỉnh Nam 

Định mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học viên,  sinh viên; 



- Hàng tháng, Đảng ủy Trường tổ chức việc xét duyệt, ban hành nghị quyết đề 

nghị Đảng ủy cấp trên xét, kết nạp đảng viên và xét đề nghị công nghận đảng viên dự 

bị thành đảng viên chính thức trong học viên, sinh viên. 

- Lãnh đạo và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên và 

các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn 

viên, học viên, sinh viên phấn đấu trở thành đảng viên; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Chi bộ Phòng Công tác sinh viên, Đoàn trường, 

Hội Sinh viên xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn, phát triển Đảng trong 

học viên, sinh viên; 

2. Đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Nhà trường: 

- Vào đầu năm học, trong tuần “sinh hoạt công dân sinh viên, học viên”, Đoàn 

Thanh niên phối hợp với Phòng Công tác sinh viên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo 

dục nâng cao nhận thức về lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên,học 

viên, sinh viên. Phổ biến những điều kiện, tiêu chuẩn phát triển Đảng trong học viên, 

sinh viên để học viên, sinh viên nắm bắt, có kế hoạch rèn luyện, phấn đấu; 

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua học tốt, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục, thể thao, thanh niên tình nguyện, hoạt động xã hội; phát động phong trào thi 

đua rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên khi học viên, sinh viên học tập tại Nhà 

trường; 

- Định kỳ sau mỗi học kỳ, năm học phối hợp với chi bộ khoa chuyên môn tổ 

chức tốt việc bình xét, lựa chọn, giới thiệu những đoàn viên, học viên, sinh viên ưu tú 

từ chi đoàn, lớp để giới thiệu với Chi bộ Phòng Công tác sinh viên và báo cáo Đảng ủy 

Nhà trường xem xét, cử đoàn viên, học viên, sinh viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận 

thức về Đảng; tiếp tục phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú, khi có đủ điều 

kiện và tiêu chuẩn để đề nghị xét kết nạp; kết hợp chặt chẽ với Chi bộ Phòng Công tác 

sinh viên, Chi bộ khoa chuyên môn và các Phòng chức năng, để thực hiện các thủ tục 

theo đúng trình tự, nguyên tắc và quy định của Đảng. 

3. Đối với Chi bộ Phòng Công tác sinh viên: 

- Hàng năm chi bộ xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn và kết nạp đảng viên trong 

học viên, sinh viên; phối hợp với Đoàn trường, Hội sinh viên và các tổ chức đoàn thể 

tuyên truyền vận động học viên, sinh viên, đoàn viên ưu tú phấn đấu vào Đảng; 

- Định kỳ hàng tháng chi bộ xét, công nhận đoàn viên, học viên, sinh viên ưu tú 

vào danh sách quần chúng tích cực, lập danh sách đề nghị lên Đảng ủy Nhà trường cho 

đoàn viên, học viên, sinh viên ưu tú đi học lớp  bồi dưỡng nhận  thức về Đảng. Giao 

nhiệm vụ cho học viên, sinh viên ưu tú để thử thách và phân công đảng viên chính 

thức giúp đỡ học viên, sinh viên phấn đấu vào đảng. Khi thấy đoàn viên, học viên, sinh 

viên ưu tú có đủ điều kiện và tiêu chuẩn thì xét, đề nghị cho học viên, sinh viên được 

làm thủ tục xét, đề nghị kết nạp Đảng. 

- Học viên, sinh viên trong thời gian học tập tại trường thuộc diện quần chúng, 

đối tượng Đảng; khi học viên, sinh viên ra trường Chi bộ Phòng Công tác sinh viên đề 



nghị Đảng ủy Nhà trường cấp giấy giới thiệu đối tượng Đảng về tổ chức đảng của đơn 

vị mới tiếp tục bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện để xét, kết nạp vào Đảng. 

4. Đối với các chi bộ, phòng ban chức năng, khoa chuyên môn và các tổ 

chức đoàn thể trong Nhà trường: Có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để Chi bộ 

Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên làm tốt công tác tạo 

nguồn, phát triển Đảng trong học viên, sinh viên. 

Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các tổ chức đảng và đảng 

viên có trách nhiệm thi hành. Các hướng dẫn trước đây trái với nội dung hướng dẫn 

này đều bãi bỏ. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc sẽ được điều chỉnh, bổ 

sung phù hợp./. 

 
 

Nơi nhận:     
- ĐUK các cơ quan và DN tỉnh Nam Định (để b/c); 
- BCH Đảng bộ (để chỉ đạo); 
- Các chi bộ, Đoàn TN (để t/h); 
- Lưu VPĐU. 

 

T/M ĐẢNG ỦY 
BÍ THƯ 

 
 
 

(đã ký) 
 
 

NGƯT.TS Trần Đức Cân 

 


