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THAM LUẬN CỦA CHI BỘ KHOA LUẬT VỀ
CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI TRONG SINH VIÊN
Kính thưa đoàn chủ tịch!
Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!
Kính thưa Đại hội!
Được sự cho phép của Đoàn chủ tịch, được sự phân công của chi bộ Khoa Luật,
tôi xin phép được trình bày tham luận về nội dung: Công tác phát triển Đảng viên mới
trong sinh viên.
Kính thưa Đại hội!
Phát triển đảng viên là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng,
quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng
căn dặn: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như
ngày nay”. Đây chính là nền tảng để cho từng đảng viên tự tu dưỡng, phấn đấu, rèn
luyện và là cơ sở để bồi dưỡng, kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng, loại bỏ
những đảng viên có biểu hiện suy thoái, biến chất ra khỏi Đảng. Có như vậy mới thường
xuyên tăng cường sức chiến đấu cho Đảng, tăng cường vị thế, uy tín của Đảng đối với
nhân dân.
Suốt 90 năm hình thành và phát triển, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của tuổi
trẻ, xác định tuổi trẻ là lực lượng xung kích, là đội dự bị, là cánh tay đắc lực của Đảng.
Bên cạnh đó, Đảng luôn chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện thanh niên - sinh viên trở thành
những quần chúng tích cực, sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Trong các trường học, công tác phát triển Đảng trong sinh viên luôn được chú
trọng. Hàng năm, có nhiều Đoàn viên, sinh viên ưu tú, có phẩm chất đạo đức tốt đã vinh
dự được kết nạp vào Đảng, phát huy tốt vai trò Đảng viên sinh viên trong các hoạt động
phong trào, góp phần xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh.
Thời gian vừa qua, Chi bộ Khoa Luật cũng luôn chú trọng thường xuyên bồi
dưỡng, rèn luyện cho quần chúng sinh viên uu tú, nắm vững đường lối, quan điểm của
Đảng - Chính sách pháp luật của Nhà Nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ,
dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những hành vi và việc làm của bản thân. Liên chi
đoàn Khoa thường xuyên lựa chọn và giới thiệu các quần chúng sinh viên ưu tú để kết
nạp vào hàng ngũ của Đảng. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ Khoa Luật đã lựa chọn

và giới thiệu 62 quần chúng sinh viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng,
kết nạp được 19 đồng chí quần chúng ưu tú (trong đó Cán bộ, giảng viên: 04 và sinh
viên: 15) vào hàng ngũ của Đảng.
Bên cạnh đó, Liên chi đoàn Khoa Luật luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ, định
hướng của BCH Đoàn trường trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, hoài bão,
lý tưởng của Đảng cho đoàn viên, sinh viên. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ,
Ban Giám hiệu Nhà trường, Chi bộ Khoa luật, đoàn viên sinh viên của Khoa luôn tích
cực tham gia học tập và các hoạt động phong trào. Từ các kết quả học tập và hoạt động
phong trào, các Chi đoàn và Liên chi đoàn đã lựa chọn được các quần chúng ưu tú giới
thiệu tham gia các lớp cảm tình Đảng, bồi dưỡng chính trị, nghị quyết của Đảng. Liên
chi đoàn Khoa Luật luôn tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên rèn luyện, đặt ra các
tiêu chí để sinh viên phấn đấu vào Đảng gồm tiêu chí về học tập, nghiên cứu khoa học,
tham gia các hoạt động và đạt danh hiệu Đoàn viên ưu tú, từ đó sinh viên biết mình phải
làm gì để phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Bên cạnh đó, LCĐ Khoa Luật
đã thành lập và duy trì hoạt động một số CLB, như CLB tình nguyện, CLB Thực hành
Luật, CLB võ thuật, CLB Tiếng Anh… để sinh viên có thể tham gia sinh hoạt theo sở
thích, phát huy khả năng và có cơ hội thể hiện mình. Các phong trào tình nguyện, chương
trình Mùa hè xanh, Giải bóng đá Nam, Nữ sinh viên Khoa Luật, hiến máu nhân đạo, Mô
hình giảng đường xanh, cuộc thi tôi yêu Hà Nội, Cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh,
cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên, cuộc thi Thủ lĩnh sinh viên, các phiên tòa tập sự...
chính là những sân chơi ý nghĩa và lành mạnh, thu hút ngày càng đông sinh viên tham
gia. Chính qua những hoạt động phòng trào ấy là nơi tôi luyện, rèn luyện cho sinh viên
ý thức đạo đức, ý chí cách mạng, phẩm chất, lí tưởng của Đảng để từng bước giúp sinh
viên tiến bộ, sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Bên cạnh những thuận lợi đã nêu, vẫn còn có một số khó khăn, vướng mắc trong
công tác phát triển đảng viên mới. Đó là:
Đối với sinh viên, hiện nay có một bộ phận sinh viên còn quan niệm vào Đảng
chỉ dành cho những cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, những người đặc biệt xuất sắc. Còn những
sinh viên bình thường thì cơ hội rất ít, phấn đấu rất khó khăn nên nảy sinh tâm lý chán
nản, không có nhiều động lực để phấn đấu. Thêm một lý do nữa là có một bộ phận sinh
viên rất tích cực tham gia các phong trào hoạt động nhưng kết quả học tập lại không đủ
tiêu chuẩn để xét kết nạp, ngược lại có một số sinh viên có điểm số tương đối cao nhưng
lại không tham gia hoạt động phong trào.
Bên cạnh đó, có một bộ phận đoàn viên sinh viên hiện nay còn chưa xác định rõ
được mục đích, mục tiêu rõ ràng để phấn đấu vào Đảng. Có sinh viên được hỏi còn nói
rằng: vào Đảng thì được gì, tại sao lại phải vào Đảng, và nếu được kết nạp Đảng thì khi
tốt nghiệp có được quyền lợi gì không? Do mục tiêu của mỗi người cũng như định hướng
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công việc của gia đình, nhiều sinh viên không thiết tha với việc phấn đấu kết nạp Đảng.
Bộ phận khác lại cho rằng: nền kinh tế Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập và mở
cửa, sinh viên ra trường có nhiều cơ hội xin việc làm ở các doanh nghiệp không thuộc
nhà nước, công ty tư nhân, nên vấn đề kết nạp Đảng trong sinh viên không được các
doanh nghiệp coi trọng, từ đó cũng dẫn đến tâm lý không mặn mà với việc phấn đấu kết
nạp Đảng.
Vì vậy, để thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong sinh viên tôi xin có một
số kiến nghị, đề xuất như sau:
Một là, Đảng uỷ Trường Đại học Mở Hà Nội vẫn cần tiếp tục tăng cường sự lãnh
đạo, chỉ đạo để Liên chi đoàn thực hiện tốt công tác giới thiệu, phát triển đảng viên, nhất
là Đảng viên là sinh viên. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Liên chi đoàn cũng cần thường
xuyên nắm bắt, tìm hiểu nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị chính đáng
của mỗi mỗi đoàn viên để kiến nghị lên cấp trên giải quyết phù hợp, kịp thời và đúng
với yêu cầu thực tiễn đặt ra.
Hai là, Liên chi đoàn gắn công tác phát triển đảng viên với công tác giáo dục
chính trị, tư tưởng; Liên chi đoàn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ, tăng
cường các buổi sinh hoạt chuyên đề, toạ đàm. Đồng thời Liên chi đoàn cũng cần phải
không ngừng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức lối
sống cho mỗi đoàn viên thanh niên.
Ba là, Đoàn trường thường xuyên phát động, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn
thanh niên hoạt động, tổ chức tốt các phong trào thi đua để lựa chọn những cá nhân ưu
tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Bốn là, Về vấn đề sinh viên ra trường làm việc ở các Doanh nghiệp không thuộc
Nhà Nước, cần làm cho sinh viên hiểu rõ rằng: tổ chức Đảng là nơi hội tụ những người
tiên phong nhất, tự giác nhất, ưu tú nhất và luôn đi đầu trong các phong trào. Trong các
Doanh nghiệp, tổ chức Đảng có vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo đoàn thanh niên
thực hiện. Lấy thêm nhiều ví dụ dẫn chứng các Doanh nghiệp cụ thể để thấy rằng bất kỳ
môi trường nào cũng cần tổ chức Đảng lãnh đạo. Rất nhiều Doanh nghiệp hiện nay cũng
đang thành lập mô hình chi bộ Đảng mà giám đốc Doanh nghiệp chính là phó bí thư
hoặc bí thư chi bộ do những hiệu quả mà tổ chức Đảng mang lại, đó có thể xem là một
lợi thế không nhỏ cho các Đảng viên sinh viên khi tốt nghiệp hiện nay.
Năm là, Đối với những sinh viên còn thiếu các điều kiện để được giới thiệu kết
nạp Đảng thì cần động viên khích lệ tinh thần các bạn để các bạn cố gắng nhiều hơn nữa
để sớm có thể được xem xét kết nạp. Đối với các bạn tham gia hoạt động mà kết quả
học tập chưa cao thì cần động viên các bạn chú tâm nhiều hơn nữa vào học tập vì nhiệm
vụ chính trị hàng đầu của sinh viên là học tập. Còn đối với các bạn đã có kết quả học
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tập tốt nhưng chưa tích cực tham gia các hoạt động phong trào thì lại khuyến khích và
tạo điều kiện cho các bạn tham gia hoạt động để các bạn có đủ điều kiện kết nạp Đảng.
Sáu là, Liên chi đoàn cũng cần khuyến khích đoàn viên sinh viên tích cực tham
gia các hoạt động tại các địa phương để có thể được giới thiệu tham gia học các lớp cảm
tình Đảng tại địa phương để mở rộng nguồn giới thiệu kết nạp Đảng.
Tại Đại hội này thay mặt các đồng chí đảng viên, đoàn viên sinh viên Khoa Luật
tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Đảng ủy, BGH nhà trường, BCH Đoàn
trường, đã luôn tạo điều kiện để công tác phát triển Đảng nói chung và phát triển Đảng
trong sinh viên của chi bộ đạt được những kết quả đáng khích lệ như trong thời gian vừa
qua.
Trên đây, là một số ý kiến trong tham luận của tôi được đóng góp cùng với Đại
hội. Chúng tôi rất mong muốn công tác phát triển Đảng trong sinh viên của Đảng bộ
Trường Đại học Mở Hà Nội tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa, để ngày càng có thêm
nhiều quần chúng sinh viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tôi rất mong nhận
được ý kiến đóng góp của các đồng chí để bản tham luận được hoàn thiện hơn. Trước
khi dừng lời, tôi xin kính chúc các quí vị đại biểu, khách quí, các đồng chí đảng viên dồi
dào sức khỏe, thành công trong sự nghiệp. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
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