
 Đối với sinh viên và học viên ngoài tuổi đoàn (>30 tuổi) 

 

Quần chúng ưu tú (QC):  

- Học viên các lớp liên thông chính quy 

- Điểm học tập trên 7.0, điểm rèn luyện trên 65 điểm (trong học kỳ trước đó) 

- Được chi bộ công nhân cảm tình đảng (Có quyết định đính kèm) 

 

Chi bộ 

- Phân công 2 đảng viên chính thức hướng dẫn QC (phù hợp với qui định) 

- QC viết lý lịch và tham gia và hoàn tất lớp cảm tình đảng (có giấy chứng nhận) 

 

Chi bộ: 

- Đảng viên hướng dẫn trình lý lịch QC và đơn vi vào đảng của QC 

- Chi bộ thông qua lý lịch và đồng ý xác minh (có biên bản) 

- Đảng viên hướng dẫn tiến hành xác minh lý lịch QC (liên hệ văn phòng đảng 

ủy) 

 

Chi bộ: 

- Báo cáo kết quả xác minh lý lịch trước tập thể chi bộ 

- Chi bộ biểu quyết tiến hành thủ tục lấy ý kiến của các tổ chức đoàn thể - xã hội 

tại địa phương, nơi cư trú và làm việc (có biên bản) 

- Chi bộ đề nghị Ban cán sự lớp, Đảng ủy nơi công tác, Đảng ủy nơi cư trú cho ý 

kiến nhận xét 

- Tập thể lớp cho ý kiến về việc giới thiệu QC vào đảng (có sự tham gia của 

GVCN và có biên bản) 

- Đảng ủy nơi cư trú và Đảng ủy nơi công tác cho ý kiến về việc giới thiệu QC 

vào đảng (có biên bản) 

 

Chi bộ: 

- Thông qua ý kiến của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, địa phương 

- Thông qua ý kiến của 2 đảng viên hướng dẫn 

- Chi bộ biểu quyết ra nghị quyết kết nạp đảng cho QC (có biên bản, nghị quyết) 

- Hoàn tất hồ sơ có liên quan gửi về văn phòng đảng ủy. 

 

Văn phòng đảng ủy: 

- Tổng hợp hồ sơ QC, trình đảng ủy để ra nghị quyết 

- Những trường hợp đặc biệt có thể phải xin ý kiến đảng ủy cấp trên, thì sẽ thông 

báo bằng văn bản cho chi bộ. 

 

Chi bộ: 

- Nhận quyết định kết nạp từ văn phòng đảng ủy và tổ chức lễ kết nạp cho QC 

trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định. 

Phụ lục 02 



 

 

Quần chúng ưu tú (QC):  

- Điểm học tập trên 7.0, điểm rèn 

luyện trên 65 điểm (trong học kỳ trước 

đó) 

- Được chi bộ công nhân cảm tình 

đảng (Có quyết định đính kèm) 

Chi bộ 

- Phân công 1 đảng viên chính thức 

hướng dẫn QC (phù hợp với qui định) 

- QC viết lý lịch và tham gia và hoàn 

tất lớp cảm tình đảng (có giấy chứng 

nhận) 

Chi bộ 

- Đảng viên hướng dẫn trình lý lịch 

QC và đơn xin vào đảng của QC 

- Chi bộ thông qua lý lịch và đồng ý 

xác minh (có biên bản) 

- Đảng viên hướng dẫn tiến hành xác 

minh lý lịch QC (liên hệ văn phòng 

đảng ủy) 

Chi bộ 

- Báo cáo kết quả xác minh lý lịch 

trước tập thể chi bộ 

- Chi bộ biểu quyết tiến hành thủ tục 

lấy ý kiến của các tổ chức đoàn thể - 

xã hội tại địa phương, nơi cư trú và 

làm việc (có biên bản) 

- Chi bộ đề nghị Ban cán sự lớp, đảng 

ủy nơi làm việc, đảng ủy nơi cư trú lấy 

ý kiến 

Chi bộ 

- Thông qua ý kiến của các tổ chức đoàn 

thể, địa phương 

- Thông qua ý kiến của 2 đảng viên hướng 

dẫn 

- Chi bộ biểu quyết ra nghị quyết kết nạp 

đảng cho QC (có biên bản, nghị quyết) 

- Hoàn tất hồ sơ có liên quan gửi về văn 

phòng đảng ủy. 

Văn phòng đảng ủy 

- Đóng giáp lai lý lịch 

- Giấy giới thiệu đảng 

viên đi xác minh lý 

lịch 

Địa phương, đảng ủy 

cấp trên 

- Tiến hành xác minh 

lý lịch theo quy định 

Lấy ý kiến các tổ chức đoàn thể, 

chính trị - xã hội 

- Tập thể lớp cho ý kiến về việc giới 

thiệu QC vào đảng (có sự tham gia 

của GVCN và có biên bản) 

- Đảng ủy nơi cư trú và Đảng ủy nơi 

công tác cho ý kiến về việc giới thiệu 

QC vào đảng (có biên bản) 

Văn phòng đảng ủy 

- Tổng hợp hồ sơ 

- Báo cáo đáng ủy 

trường 

Đảng ủy trường ra 

quyết định kết nạp 

Chi bộ tổ chức lể kết nạp đảng viên 


