
 

Trách nhiệm của đoàn thanh niên trong cuộc vận động nâng cao chất lượng 

đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh. 

Vũ Quang 

Trong suốt quá trình hoạt động lãnh đạo cách mạng, Đảng đã đặc biệt chú trọng 

bồi dưỡng, đào tạo đội hậu bị của mình là Đoàn thanh niên cộng sản Đông 

Dương trước kia và Đoàn thanh niên lao động Hồ Chí Minh ngày nay. Thông 

qua thực tiễn đấu tranh cách mạng và lao động sản xuất, Đảng tuyển chọn trong 

đội hậu bị những phần tử ưu tú nhất để đưa vào Đảng, làm cho Đảng ngày càng 

lớn mạnh. 

Từ trước đến nay, Đảng luôn luôn chăm lo việc xây dựng, củng cố Đoàn, nâng 

cao chất lượng của tổ chức đoàn và đoàn viên; coi đó là một nhiệm vụ quan 

trọng, có quan hệ chặt chẽ tới chất lượng đảng viên và công tác xây dựng Đảng 

nói chung. Đồng chí Lê Duẩn nói: “Phải làm cho Đoàn luôn luôn xứng đáng là 

cánh tay đắc lực của Đảng, là nguồn bổ sung lực lượng không bao giờ cạn cho 

hàng ngũ Đảng, xứng đáng là người kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng của 

Đảng và của nhân dân”(1). Nói về công tác phát triển Đảng, đồng chí Lê Duẩn 

nhấn mạnh: “Cần phải thông qua phong trào quần chúng mà kịp thời phát hiện, 

giáo dục, bồi dưỡng và kết nạp thêm những lực lượng mới vào Đảng, đặc biệt 

những thanh niên nam nữ ưu tú đầy nhiệt tình cách mạng, sẵn sàng hiến thân 

cho lý tưởng của Đảng và có năng lực sáng tạo… Kết nạp thêm những đảng viên 

mới, trẻ vào Đảng bên cạnh những đảng viên lâu năm, đứng tuổi, dày dạn kinh 

nghiệm, sẽ làm cho hàng ngũ Đảng luôn luôn tiêu biểu được phong trào cách 

mạng ngày càng đi lên của nhân dân ta, làm cho sức mạnh của câc chi bộ - 

những pháo đài chiến đấu của Đảng - không ngừng tăng lên kịp với yêu cầu của 

nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới”(2). 

                                                 
(1) , (2) Lê Duẩn: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng 
lợi mới, tạp chí Xây dựng Đảng, số đặc biệt, tháng 2 và 3, 1970, trang 53. 



Rõ ràng, Đảng có một đội hậu bị là Đoàn thanh niên vững mạnh, được giáo dục 

sâu sắc về chủ nghĩa cộng sản, có phẩm chất đạo đức cách mạng tốt, trưởng 

thành qua trường học đấu tranh cách mạng và lao động sản xuất. Đội hậu bị như 

vậy sẽ góp phần làm cho Đảng không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, trong đó 

chất lượng của đảng viên được nâng cao. 

Do chưa nhận thức đầy đủ nhiệm vụ, chức năng của Đoàn, nhiều tổ chức đoàn 

và cán bộ, đoàn viện chưa quyết tâm vươn lên làm thật tốt, thật xuất sắc chức 

năng đội hậu bị của Đảng, chưa thật sự tham gia công tác xây dựng Đảng. Một 

số tổ chức của Đảng chưa quan tâm đến việc xây dựng Đoàn và lãnh đạo sự hoạt 

động của Đoàn, chưa tạo điều kiện cho Đoàn làm tròn nhiệm vụ đội xung kích 

cách mạng, thúc đẩy quần chúng thanh niên thực hiện mọi nhiệm vụ của Đảng 

và trở thành đội hậu bị tin cậy của Đảng, góp phần đắc lực vào công tác xây 

dựng Đảng. Có nơi, tổ chức đảng chỉ chú ý đến việc sử dụng, biến Đoàn thành 

một đội công tác đơn giản. 

Ngày nay, trước yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng ngày càng nặng nề và vẻ 

vang, Trung ương Đảng quyết định tiến hành cuộc vận động nâng cao chất 

lượng đảng viên Lớp Hồ Chí Minh. Việc đó đáp ứng rất kịp thời, rất đúng 

nguyện vọng thiết tha của quần chúng, nhất là của đoàn viên thanh niên. 

Đảng yêu cầu Đoàn thanh niên phải thông qua việc đưa thanh niên vào hành 

động cách mạng, thực hiện các nhiệm vụ của Đảng mà làm tốt chức năng hậu bị, 

có nghĩa là rèn luyện đội ngũ thanh niên tiến lên theo con đường của Đảng, nhất 

là phải biết phát hiện, giáo dục và bồi dưỡng những phần tử ưu tú trong thanh 

niên để giới thiệu họ vào Đảng, không ngừng tăng thêm sức sống mới cho Đảng. 

Đảng còn yêu cầu quần chúng đoàn viên và thanh niên phê bình cán bộ, đảng 

viên, góp ý kiến vào công tác của chi bộ, giới thiệu cho Đảng những cán bộ lãnh 

đạo tốt để tổ chức đảng ở cơ sở lựa chọn bầu vào cơ quan lãnh đạo của Đảng. 

Trước hết, Đoàn thanh niên sẽ tiến hành một đợt giáo dục đoàn viên những hiểu 

biết cơ bản về Đảng, về tiêu chuẩn và điều kiện của đảng viên, nhằm bước đầu 

giúp anh chị em nâng cao giác ngộ về Đảng, về giai cấp, về lý tưởng xã hội chủ 



nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng; bồi dưỡng dần 

cho đoàn viên những hiểu biết về quản lý kinh tế, kỹ thuật, về văn hoá, nghiệp 

vụ, về chiến tranh nhân dân và kỹ năng chiến đấu, v.v… Làm được như vậy sẽ 

tạo điều kiện thuận lợi cho họ làm tốt nhiệm vụ của người đảng viên khi được 

kết nạp vào Đảng. 

Cần xây dựng và thực hiện tốt chương trình giáo dục cơ bản cho đoàn viên, từng 

bước giáo dục một cách cơ bản và toàn diện ngay trong những năm, tháng họ ở 

trong Đoàn, góp phần chuẩn bị điều kiện cho họ trở thành đảng viên hoặc đoàn 

viên ưu tú, suốt đời phấn đấu thực hiện lý tưởng của Đảng và hoài bão của Bác 

Hồ. 

Trong công tác giáo dục, bồi dưỡng, Đoàn sẽ rất coi trọng việc giúp đoàn viên 

và thanh niên nâng cao về mặt nhận thức, tư tưởng, song phải trau dồi tình cảm 

giai cấp và cách mạng, lấy đó làm cơ sở cho hành động cách mạng, thật sự là 

người có khả năng hành động, xung phong gương mẫu đi đầu trong chiến đấu, 

sản xuất, công tác và học tập, hướng dẫn và lãnh đạo quần chúng thực hiện mọi 

nhiệm vụ của Đảng. 

Đảng sẽ đặc biệt chú ý giáo dục động cơ vào Đảng cho đoàn viên thanh niên. Vì 

có động cơ đúng đắn, đoàn viên mới phấn đấu tiến lên một cách vững chắc trong 

mọi tình huống, mới xác định được trách nhiệm chính trị của mình, nêu cao tính 

tiên phong trong việc chấp hành mọi đường lối, chính sách của Đảng. 

Nâng cao chất lượng đoàn viên là thiết thực góp phần vào việc nâng cao chất 

lượng đảng viên. Vì khi được vào Đảng, người đoàn viên đã được giáo dục 

tương đối đầy đủ về mọi mặt, được rèn luyện trong thực tế công tác của Đoàn, 

được sinh hoạt trong một tập thể chiến đấu của những quần chúng tiên tiến. Về 

phần Đoàn, chúng tôi thấy các cấp bộ của Đoàn phải thường xuyên làm tốt việc 

này. Mặt khác, chúng tôi đề nghị các cấp uỷ đảng và các ban tuyên huấn, tổ 

chức các cấp chú ý giúp đỡ Đoàn làm tốt công tác giáo dục, huấn luyện đoàn 

viên theo chương trình giáo dục thường xuyên, chứ không phải để lúc họ sắp 

được kết nạp vào Đảng mới giáo dục. Đối với số đoàn viên có đủ điều kiện vào 



Đảng, cần có biện pháp bồi dưỡng đặc biệt nhằm bảo đảm cho người được kết 

nạp vào Đảng có chất lượng cao và vững chắc hơn. Trong đó, hết sức chú ý thử 

thách, rèn luyện họ trong thực tiễn chiến đấu, sản xuất và công tác, trong phong 

trào quần chúng. Trong sinh hoạt Đoàn, sẽ nêu những vấn đề nói trên cho anh 

chị em thảo luận, phân tích, nhận rõ đúng sai và giúp nhau sửa chữa thiếu sót để 

vươn lên. Ban chấp hành đoàn ở cơ sở cần theo dõi, giúp đỡ các chi đoàn, phân 

đoàn biết cách giáo dục đoàn viên qua sinh hoạt Đoàn và qua các công tác cụ 

thể, nâng dần trình độ giác ngộ và hiểu biết của đoàn viên, làm cho đoàn viên có 

đủ điều kiện trở thành đảng viên. 

Về mặt tổ chức, chúng tôi thấy cần xây dựng được nền nếp Đoàn giới thiệu 

đoàn viên vào Đảng như đã quy định trong điều lệ Đảng. 

Các ban chấp hành Đoàn ở cơ sở, các chi đoàn phải chủ động làm tốt trách 

nhiệm của mình, thường xuyên báo cáo với cấp uỷ đảng về công tác giáo dục 

đoàn viên, về việc chọn lựa và giới thiệu người vào Đảng. Các chi uỷ, đảng uỷ 

cơ sở cần bàn bạc với ban chấp hành đoàn, với chi đoàn về kế hoạch phát triển 

Đảng trong từng thời gian, để chi đoàn chủ động tham gia công tác phát triển 

Đảng. 

Trên cơ sở nhận xét một cách tự giác, dân chủ từ phân đoàn, chi đoàn, tập thể 

ban chấp hành đoàn ở cơ sở có trách nhiệm bàn bạc, quyết định và giới thiệu với 

chi bộ đảng những đoàn viên có đủ điều kiện kết nạp vào Đảng. Trong việc giới 

thiệu đoàn viên ưu tú với Đảng, nếu nội bộ đoàn chưa có sự nhất trí, ban chấp 

hành Đoàn cần lắng nghe ý kiến của đoàn viên, xem xét lại một cách cụ thể và 

kỹ lưỡng không nên quyết định vội vàng. Hội nghị làm tốt việc xem xét và giới 

thiệu người vào Đảng sẽ có tác dụng giáo dục đoàn viên hiểu rõ thêm về Đảng 

và đk, tiêu chuẩn đảng viên chứ không chỉ đơn thuần là việc lựa chọn người này, 

người khác. 

Cần tránh khuynh hướng làm một cách hình thức, qua loa, chiếu lệ, cảm tình nể 

nang trong việc giới thiệu đoàn viên vào Đảng. 



Trước mắt, Đoàn chúng tôi sẽ ra sức bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên để tham 

gia tích cực vào đợt kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh. Các tổ chức đảng cần 

làm rõ cho các cấp bộ đoàn và đoàn viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của đợt phát 

triển này. Từ đó đoàn viên thấy rõ vinh dự, trách nhiệm mà phấn đấu theo khẩu 

hiệu “Sống, làm việc, học tập và rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tiến lên 

theo lý tưởng của Người, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Phải thông 

qua đợt sinh hoạt chính trị nhân dịp Đoàn được mang tên Bác mà làm tốt việc 

học tập đạo đức cách mạng của Bác Hồ, nâng cao sự hiểu biết về Đảng, về giai 

cấp cho đoàn viên. Cần làm cho đoàn viên hiểu rõ điều kiện và tiêu chuẩn đảng 

viên, trên cơ sở đó, mỗi người tự liên hệ, đặt kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để 

được vinh dự trở thành đảng viên Lớp Hồ Chí Minh. 

Qua đợt phát triển Đảng này, các cơ sở đoàn cần giáo dục sâu sắc cho đoàn viên 

về ý thức tham gia xây dựng Đảng, rút kinh nghiệm công tác giáo dục, giới thiệu 

người vào Đảng, xây dựng nền nếp làm việc tốt từ nay về sau. 

Để tham gia công tác xây dựng Đảng được thiết thực, thường xuyên và toàn diện 

hơn, đi đôi với những việc nói trên, Đoàn chúng tôi sẽ làm tốt việc tổ chức đoàn 

viên, thanh niên phê bình cán bộ, đảng viên và góp ý kiến vào công tác của chi 

bộ. Cứ ba tháng hoặc sáu tháng, sau khi chi bộ đảng tự phê bình về công tác của 

mình trước quần chúng, chi đoàn tổ chức đoàn viên sinh hoạt để nhận xét phê 

bình công tác của chi bộ, phê bình cán bộ và đảng viên trên những mặt như chấp 

hành đường lối, chính sách của Đảng, chăm lo đời sống quần chúng, thực hiện 

dân chủ kỷ luật, giữ gìn đạo đức cách mạng, v.v… Trong đó, nêu cả mặt tốt và 

chưa tốt, phản ánh dư luận khen và chê của quần chúng cho tổ chức đảng. Ban 

chấp hành đoàn, chi đoàn bàn bạc tập thể, phân tích kỹ lưỡng nhằm làm sáng tỏ 

đúng sai rồi tổng hợp ý kiến để phản ánh cho chi bộ. Qua việc phản ánh, tổ chức 

đoàn xin ý kiến của chi bộ, giải đáp cho quần chúng rõ sự tiếp thu hoặc giải 

thích của chi bộ về những vấn đề được phê bình. Tốt nhất là chi bộ cử một đồng 

chí chi uỷ viên đến báo cáo với chi đoàn về thái độ của chi bộ đối với những ý 



liến nhận xét, phê bình, xây dựng của chi đoàn đối với công tác của chi bộ hoặc 

đối với từng cá nhân cán bộ, đảng viên. 

Đoàn viên là người gần gũi và thường cùng sát cánh với đảng viên trong mọi 

hoạt động, nên hiểu rõ đảng viên hơn. Do đó, đoàn viên phải là nòng cốt trong 

việc quần chúng phê bình cán bộ, đảng viên. Chúng tôi thấy cần phải làm cho 

cấp bộ đoàn, đoàn viên hiểu rõ trách nhiệm của mình để tổ chức, động viên đoàn 

viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cán bộ, đảng viên được tốt hơn. Mặt 

khác, thông qua việc phê bình đảng viên mà giáo dục đoàn viên một cách sinh 

động, thiết thực, sâu sắc. Nhất là làm cho họ thấy sự cần thiết phải thường xuyên 

tu dưỡng đạo đức cách mạng, rèn luyện lối sống cách mạng, gắn bó với quần 

chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng, học hỏi quần chúng. 

Nhận rõ vinh dự và trách nhiệm Đoàn thanh niên lao động được mang tên Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, các tổ chức đoàn cần phải ra sức xây dựng và củng cố vững 

mạnh về tư tưởng và công tác, xứng đáng với vinh dự lớn là đội tiên phong 

chiến đấu của thanh niên nước ta, góp phần tích cực của mình vào công tác xây 

dựng Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Phải thật sự làm cho tổ chức đoàn 

mang tính chiến đấu của một tổ chức thanh niên cộng sản, trường học giáo dục 

cộng sản chủ nghĩa của thanh niên. Chúng tôi sẽ làm cho cán bộ, đoàn viên nhận 

thức thật sâu sắc trách nhiệm của Đảng giao phó, tổ chức thực hiện tốt chức 

năng của mình để xứng đáng là cánh tay đắc lực và đội hậu bị tin cậy của Đảng. 

Mặt khác, chúng tôi đề nghị các cấp uỷ đảng và các ngành tăng cường lãnh đạo, 

giúp đỡ và tạo điều kiện để Đoàn thanh niên làm tròn nhiệm vụ. Để làm được 

việc đó, các cấp uỷ đảng cần giúp Đoàn kiện toàn bộ máy cốt cán lãnh đạo và 

cán bộ chủ chốt của Đoàn. 

Là tổ chức thanh niên cộng sản, tổ chức gần Đảng nhất cả về mặt tư tưởng và tổ 

chức, Đoàn thanh niên lao động Hồ Chí Minh có trách nhiệm rất lớn trong công 

tác xây dựng Đảng, quyết làm tốt công tác xây dựng Đảng, đào tạo bổ sung cho 

Đảng những cán bộ, đảng viên trẻ, làm cho Đảng ta không ngừng lớn mạnh, đủ 



sức lãnh đạo toàn dân ta hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang mà 

lịch sử đã giao phó. 


