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HƯỚNG DẪN 

Kết nạp đoàn viên mới 

“Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam” 

------------------- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 221-KH/TWĐTN –BTG, ngày 13/8/2019 của Ban 

Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 

90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 

nhằm tiếp tục bồi dưỡng thanh niên ưu tú vào Đoàn và nâng cao chất lượng đoàn 

viên mới, thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2020), Ban Bí thư Trung ương Đoàn hướng dẫn kết nạp đoàn 

viên mới - “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”, như sau: 

1. Tạo nguồn kết nạp đoàn viên   

- Phân công đoàn viên giúp đỡ thanh niên, đội viên trưởng thành vào Đoàn. 

Phải coi trọng chất lượng đoàn viên hơn số lượng kết nạp đoàn viên mới. Chi 

đoàn, Đoàn cơ sở định kỳ tiến hành rà soát phân loại, đánh giá, lựa chọn những 

thanh niên tiên tiến, đội viên trưởng thành, đảm bảo tiêu chuẩn của người được 

kết nạp vào Đoàn. 

- Nâng cao chất lượng các hoạt động, phong trào của Đoàn, Hội, Đội, nhằm 

tạo điều kiện, môi trường cho thanh niên, đội viên tham gia, rèn luyện, cống hiến 

và trưởng thành; qua đó, lựa chọn bồi dưỡng những thanh niên tiên tiến, đội viên 

trưởng thành để kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam”. 

- Chú trọng tạo nguồn phát triển đoàn viên mới trong các khối đối tượng:  

+ Khối trường học: Tạo nguồn từ những đội viên trưởng thành tham gia các 

phong trào của Đoàn như “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”,…  

+ Khối địa bàn dân cư: Tạo nguồn từ những thanh niên tiêu biểu là thủ lĩnh 

các CLB đội, nhóm; thanh niên làm kinh tế giỏi,… 

+ Khối doanh nghiệp: Chú trọng đối tượng là thanh niên công nhân; tạo 

nguồn từ những thanh niên tiêu biểu tham gia các phong trào như “Tuổi trẻ sáng 

tạo”, “4 nhất”; các cuộc thi như “Người thợ trẻ giỏi”,…  

- Thực hiện tốt chủ trương “1+1”, mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 

thanh niên tham gia Đoàn, Hội; phát huy vai trò cán bộ đoàn, đoàn viên là Đảng 

viên trẻ trong việc thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên.  

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

*** 
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2. Tiếp tục đổi mới hình thức bồi dưỡng kiến thức về Đoàn cho thanh 

niên, đội viên chuẩn bị kết nạp 

- Biên tập tài liệu bồi dưỡng kiến thức về Đoàn để thanh niên, đội viên học 

tập, nghiên cứu dưới nhiều hình thức; khuyến khích thiết kế các tài liệu sinh động, 

nội dung dễ hiểu, có sức thu hút; có thể đăng tải trên các website, mạng xã hội 

của các địa phương, đơn vị…. Nguồn tài liệu gồm: “3 bài học bồi dưỡng nhận 

thức về Đoàn cho thanh niên tiên tiến”, “Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ 

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”, “Cẩm nang bồi dưỡng thanh niên vào 

Đoàn”, “Bác Hồ với thanh niên”, tấm gương những anh hùng là đoàn viên qua 

các thời kỳ,… 

- Đối với việc tổ chức lớp học tìm hiểu về Đoàn (cảm tình Đoàn) cho thanh 

niên tiên tiến, đội viên trưởng thành: Các cơ sở Đoàn cần lưu ý tăng cường nội 

dung đối với chuyên đề về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Cần 

lựa chọn báo cáo viên là cán bộ đoàn có kiến thức thực tiễn, hiểu biết về Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh và có phương pháp truyền đạt tốt. 

- Những đơn vị có địa bàn khó khăn, đặc thù không có điều kiện tổ chức 

lớp tập trung thì có hình thức phù hợp để thanh niên, đội viên trưởng thành đủ 

tuổi kết nạp tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu sau đó kiểm tra, đánh giá bằng phương 

pháp thi trắc nghiệm kiến thức, viết bài thu hoạch trước khi xét kết nạp. 

  - Đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá nhận thức của thanh niên, đội viên 

trưởng thành sau các lớp học bồi dưỡng theo hướng đơn giản, nghiêm túc, khoa 

học; khuyến khích nội dung đánh giá kiến thức gồm các phần hiểu biết cơ bản về 

Đoàn Thanh niên, về Đảng Cộng sản Việt Nam và nhận thức của thanh niên nếu 

được kết nạp vào Đoàn. 

- Đa dạng hóa các hình thức tìm hiểu kiến thức về Đoàn, về Đảng cho thanh 

niên, đội viên trên cơ sở đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. 

Khuyến khích tổ chức cho thanh niên tiên tiến, đội viên trưởng thành gặp gỡ, đối 

thoại với các Đảng viên lão thành cách mạng, để giúp thanh niên, đội viên hiểu 

hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tổ chức các hoạt 

động gặp mặt giữa Ban Thường vụ Đoàn cấp trên với thanh niên tiên tiến, đội viên 

trưởng thành có nguyện vọng trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tập 

trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và chiều hướng phát triển của thanh niên…  

3. Thực hiện nghiêm túc tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục kết nạp Đoàn viên 

Các tỉnh, thành đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn tiến hành đúng nguyên tắc, quy 

trình, thủ tục kết nạp đoàn viên mới tại Điều 1, Khoản 2, 3 về kết nạp đoàn viên 
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theo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn Khóa XI, của Ban Thường vụ Trung ương 

Đoàn, trong đó quan tâm một số nội dung sau: 

3.1. Tiêu chuẩn kết nạp 

Thực hiện đúng theo hướng dẫn tại mục 1.1, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ 

Đoàn khoa XI. Chỉ kết nạp những đội viên, thanh niên tiên tiến, có thành tích xuất 

sắc trong công tác học tập, lao động, sản xuất, nghiên cứu… tối thiểu có trình độ 

tiểu học. Đối với học sinh phổ thông, chỉ kết nạp đối với những học sinh có học 

lực khá trở lên và có hạnh kiểm tốt. Riêng đối với thanh niên đang sinh sống ở 

miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện 

kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thì có thể vận dụng linh hoạt. 

3.2. Quy trình, thủ tục kết nạp 

- Chi đoàn và Đoàn cơ sở tiến hành khảo sát nắm bắt tình hình và lập danh 

sách thanh niên và đội viên đủ tiêu chuẩn kết nạp đoàn.  

- Chi đoàn phân công đoàn viên giúp đỡ, hướng dẫn đối tượng Đoàn trong 

quá trình xem xét kết nạp Đoàn; hướng dẫn thanh niên tự khai lý lịch và viết đơn 

xin vào Đoàn (theo mẫu Sổ đoàn viên); hướng dẫn ghi đầy đủ, chính xác thông 

tin trong Sổ đoàn viên. 

- Về thời gian, địa điểm, công tác tổ chức kết nạp: Lễ kết nạp đoàn viên 

mới phải do chi đoàn tổ chức; đảm bảo tính trang trọng, tạo ấn tượng tốt, khơi dậy 

niềm vinh dự, tự hào đối với đoàn viên mới được kết nạp. Khuyến khích chi đoàn 

tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới tại những địa điểm có ý nghĩa lịch sử, có giá trị 

giáo dục như: phòng truyền thống Đoàn, Đảng; các khu di tích lịch sử của Đảng 

bộ, Đoàn các cấp; các địa chỉ đỏ truyền thống… Có thể tổ chức trao thẻ đoàn viên 

cho lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong các hoạt động 

phong trào phù hợp khác.  

- Lưu ý: 

+ Việc trao thẻ đoàn viên có thể do các cấp bộ Đoàn tổ chức, nhưng không 

thay thế Lễ kết nạp đoàn viên của chi đoàn.  

+ Trong buổi Lễ kết nạp đoàn viên, tiến hành trao Nghị quyết kết nạp đoàn 

viên mới (theo mẫu do Trung ương Đoàn phát hành riêng cho năm 2019), Thẻ 

Đoàn viên và Huy hiệu Đoàn. 

 + Về thành phần tham dự lễ kết nạp: đoàn viên đang sinh hoạt trong chi 

đoàn, thanh niên được kết nạp, cấp ủy chi bộ, lãnh đạo đơn vị công tác, lãnh đạo 

địa phương, đảng viên lão thành cách mạng và Đoàn cấp trên. Trong quá trình tổ 

chức lễ kết nạp đoàn viên, tùy vào điều kiện cụ thể của các đơn vị để mời đồng 

chí trong cấp ủy chi bộ, lãnh đạo địa phương, đơn vị hoặc đảng viên lão thành 
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cách mạng trao Quyết định, Thẻ đoàn viên và Huy hiệu cho đoàn viên mới. Thanh 

niên được kết nạp có thể mời gia đình, bạn bè cùng tham dự. 

- Trung ương Đoàn sẽ ban hành thống nhất mẫu Nghị quyết kết nạp đoàn 

viên mới “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”. 

- Lớp đoàn viên 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được 

triển khai thực hiện trong suốt năm 2020 nhưng tập trung vào 3 đợt cao điểm gắn 

với các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, cụ thể như sau: 
 

 - Đợt 1 (từ 01/02/2020 đến 31/03/2020): Dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành 

lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và 89 năm ngày thành 

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2020). 

 - Đợt 2 (từ 30/04/2020 đến 31/05/2020): Dịp kỷ niệm 45 năm giải phóng 

miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và 130 năm ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). 

 - Đợt 3 (từ 19/08/2020 đến 30/09/2020): Dịp kỷ niệm 75 năm ngày Cách 

mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020). 

4. Bồi dưỡng đoàn viên sau kết nạp 

- Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên mới sau khi kết nạp 

thông qua hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 

các hoạt động thực tiễn của Đoàn; tổ chức nghiên cứu, học tập các bài học lý luận 

chính trị (sửa đổi, bổ sung); thông tin thường xuyên cho đoàn viên nắm bắt tình 

hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, đơn vị, thông tin thời sự trong nước 

và quốc tế... 

- Đoàn viên mới kết nạp phải đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn 

viên. Ban Chấp hành Chi đoàn có trách nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với 

điều kiện và sở trường của từng đoàn viên, tiếp tục theo dõi, tạo môi trường để 

đoàn viên mới rèn luyện và tiếp tục phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú (giao phụ 

trách phần việc thanh niên hoặc một số nội dung sinh hoạt chi đoàn hàng tháng...). 

5. Tổ chức thực hiện. 

5.1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

- Giao Ban Tổ chức Trung ương Đoàn theo dõi, hướng dẫn các tỉnh, thành 

đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện; tiến hành kiểm tra, đôn đốc và tổng kết 

công tác thực hiện đợt kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam”; tham mưu ban hành mẫu nghị quyết kết nạp đoàn 

viên mới “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam”. 
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