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Tóm tắt nội dung: Nâng cao việc phát triển Đảng cho học viên nói chung 

và học viên của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II nói riêng là một nhiệm 

vụ rất quan trọng, cần thiết và phải thường xuyên trong công tác xây dựng 

Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của 

Đảng. Kết nạp nhiều học viên có đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn vào Ðảng 

góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đây là đội ngũ có lập trường 

tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, có trình độ chuyên môn cao, có ý thức 

tổ chức kỷ luật tốt. Khi hoàn thành khóa học ra trường về đơn vị địa phương 

công tác, các đảng viên trẻ này sẽ góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ an ninh 

quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước hiện nay.  

***** 

Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, của 

nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai 

cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam 

lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim 

chỉ nam cho mọi hành động. Từ khi ra đời cho đến nay, dưới sự lãnh đạo đúng 

đắn và sáng suốt của Đảng, đất nước ta, dân tộc ta đã gặt hái được nhiều thành 

tựu đáng kể. Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta luôn đặc 

biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, việc phát triển đảng viên 

mới hàng năm là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nó có ý 

nghĩa cực kỳ quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển lớn mạnh của Đảng ta. 

Trên tinh thần đó, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách 

về xây dựng Ðảng hiện nay”, Nghị quyết số 28 – NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương Ðảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình 

mới”, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng cho từng 

học viên trong nhà trường, nâng cao việc phát triển đảng viên học viên trong nhà 

trường hiện nay. Hay Chỉ thị số 51- CT/TW, ngày 21/01/2000 của Bộ Chính trị 

(khóa VIII) đã chỉ rõ: “Kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường 

xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong quá trình 

phát triển, hoạt động lãnh đạo của Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo 
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đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng”. Trong đó, công tác phát triển Đảng trong 

lực lượng học sinh, sinh viên nói chung và học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát 

nhân dân II chiếm vị trí hết sức quan trọng. Vì đây là nguồn nhân lực có tầm 

quan trọng và ý nghĩa lớn lao trong việc xây dựng và phát triển đất nước, góp 

phần vào việc bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn cho xã hội.  

Trên cơ sở thực hiện Chỉ thị 34 – CT/TW ngày 30/05/1998 của Bộ chính trị 

(khóa VIII) về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức Đảng, 

đoàn thể, quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”.  

Quán triệt tinh thần đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã thường 

xuyên chỉ đạo các chi bộ học viên thường xuyên quan tâm thực hiện công tác 

phát triển Đảng trong học viên nhà trường hàng năm. Bởi lẽ học viên của nhà 

trường là đội ngũ trí thức, việc kết nạp nhiều học viên vào Đảng sẽ làm tăng về 

mặt số lượng lẫn chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục được đào tạo, bồi 

dưỡng, rèn luyện tốt, họ sẽ là đội ngũ cán bộ kế cận có kiến thức chuyên môn 

cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ sức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát 

triển đất nước theo những mục tiêu mà Đảng vạch ra. Dưới đây là bảng thống kê 

số liệu công tác phát triển đảng viên trong học viên từ năm 2010 đến tháng 6 

năm 2014 của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II: 

NỘI DUNG 
Năm  

2010 

Năm 

 2011 

Năm 

 2012 

Năm 

 2013 

6 tháng 

 đầu 

năm 

 2014 

1.Tổng số kết nạp 497 559 627 445 3 

     + Phụ nữ: 118 129 140 76 0 

     + Dân tộc ít người: 3 6 8 2 0 

     + Là Đoàn viên TNCSHCM 497 559 627 445 3 

     + Là Đoàn viên Công đoàn 1 11 1 2 0 

2.Tổng số công nhận đảng viên 

chính thức 
140 173 233 260 156 

      + Nam 135 168 219 250 154 

      + Nữ 5 5  14 10 2 

3.Lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng           

         + Tổng số lớp 5 5 8 5 2 

         + Tổng số người dự bị 1265 991 1127 745 250 

4.Lớp bồi dưỡng đảng viên mới           

         + Tổng số lớp 1 1 3 2 0 

         + Tổng số người dự 112 112 278 253 0 
              Bảng thống kê số liệu phát triển Đảng của Trường CĐ CSND II (2010 – 6/2014) 



Qua bảng số liệu thống kê ở trên, cho chúng ta thấy rằng từ năm 2010 đến 

tháng 6 năm 2014 số lượng học viên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng 

nhìn chung năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên trong năm 2013 tổng số đảng 

viên được kết nạp là 445 đảng viên, thấp hơn so với năm 2012 là 182 đảng viên. 

Nguyên nhân do tiêu chuẩn để được đứng vào hàng ngũ của Đảng theo tiêu 

chuẩn của Bộ Công an cao hơn so với các năm trước. Như vậy, công tác xây 

dựng Đảng trong nhà trường nói chung và việc kết nạp đảng viên mới đối với 

học viên của nhà trường đã đạt kết quả tương đối cao. Đảng ủy nhà trường đã 

mở được 25 lớp tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 4378 học viên; 7 lớp 

bồi dưỡng đảng viên mới cho 755 học viên; kết nạp được 2131 đảng viên mới, 

trong đó đảng viên nữ là 463 học viên, dân tộc ít người là 19 học viên,… và 

công nhận 962 đảng viên chính thức. Từ những kết quả đạt được như trên là do 

những nguyên nhân sau đây:   

1. Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường đã thường xuyên quan tâm đến 

công tác phát triển đảng viên mới trong nhà trường trong đó có học viên. 

2. Môi trường rèn luyện tốt, Đoàn Thanh niên của nhà trường thường 

xuyên tổ chức các phong trào hoạt động nhằm kỷ niệm những ngày lễ lớn của 

đất nước và của ngành. Hình thức và biện pháp tổ chức được đổi mới có trọng 

tâm, trọng điểm, nội dung sát với thực tiễn và nhu cầu, nguyện vọng của đoàn 

viên được đông đảo đoàn viên ủng hộ và nhiệt tình tham gia.   

3. Sự nỗ lực tự thân phấn đấu không ngừng nghỉ của từng đoàn viên học 

viên trong nhà trường, các em ra sức lập thành tích thi đua “học tập tốt, rèn 

luyện tốt” để trở thành người đoàn viên ưu tú, sớm được vinh dự đứng vào hàng 

ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Như vậy, việc quán triệt sâu sắc quan điểm của Ðảng về xây dựng lực 

lượng vũ trang cách mạng, Ðảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, 

cấp ủy và lãnh đạo Công an các cấp nói chung và Đảng ủy Trường Cao đẳng 

Cảnh sát nhân dân II luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Ðảng, xây dựng 

lực lượng Công an nhân dân chính quy tinh nhuệ, coi đây là nhiệm vụ then chốt, 

có ý nghĩa quyết định hàng đầu đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ 

an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.   

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội ngày càng 

phức tạp. Âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, chia rẽ sự thống nhất của 

dân tộc ta, các tổ chức, thế lực phản động trong và ngoài nước đang ngày đêm ra 

sức chống phá Đảng, chống phá chế độ và Nhà nước ta. Kinh tế thị trường đã 

mang lại sự phát triển của nền kinh tế đất nước, nhưng nó cũng tồn tại những 



mặt trái nhất định. Tội phạm rất manh động, sử dụng vũ khí nóng ngày càng gia 

tăng, chúng bất chấp và coi thường pháp luật để gây án,… Để nâng cao bản lĩnh 

chính trị thật vững vàng cho mỗi cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và 

học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II nói riêng, nhằm trang bị cho 

các em có lập trường tư tưởng và bản lĩnh chính trị, nói không với các tiêu cực 

trong xã hội, giúp các em vượt qua mọi khó khăn gian khổ thậm chí là sự nguy 

hiểm trong công việc sau này để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được đơn vị giao 

phó, thì mỗi cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân không ngừng nỗ lực phấn đấu ra 

sức học tập, rèn luyện để sớm được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, gánh 

vác trọng trách công việc mà Đảng và nhân dân đã tin tưởng giao phó.  

Như vậy, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phát triển Đảng trong học 

viên của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II hiện nay cần thực hiện một số 

giải pháp sau: 

Một là, Đảng uỷ nhà trường cần tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám 

sát công tác kết nạp đảng viên mới của các tổ chức cơ sở Đảng. Khắc phục 

những hạn chế, yếu kém trong công tác đào tạo nguồn, giáo dục và kết nạp đảng 

viên mới, bảo đảm thực hiện đúng Điều lệ Đảng và nâng cao chất lượng kết nạp 

đảng viên mới. Bên cạnh đó, phải thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận 

thức về Đảng cho học viên, tổ chức cuộc thi “bí thư chi bộ giỏi” nhằm nâng cao 

trình độ cho cán bộ, đảng viên, quán triệt, học tập, trao đổi, thảo luận, nắm vững 

các nghị quyết, chỉ thị của Đảng chỉ đạo về công tác phát triển Đảng trong học 

viên nhà trường.  

Hai là, Đoàn Thanh niên của nhà trường phải thường xuyên tổ chức các 

phong trào phong phú, đa dạng nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, 

của Ngành như 30/4, 19/8, 2/9, 20/11,… hay các phong trào hoạt động của xã 

hội như mùa hè xanh, ngày chủ nhật xanh, giọt máu nghĩa tình, về nguồn, thăm 

viếng mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với đất nước,… nhằm lôi cuốn 

được đông đảo sự tham gia của học viên nhà trường, góp phần vào bản thành 

tích học tập, rèn luyện của từng học viên. 

Ba là, phải nâng cao nhận thức cho học viên nhà trường về tầm quan trọng 

của công tác phát triển đảng viên, giúp cho học viên có nhận thức đúng đắn, có 

hướng phấn đấu, rèn luyện trong học tập cũng như trong cuộc sống. Đẩy mạnh 

các phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt trong học viên. Tổ chức Đảng 

phát hiện nguồn để bồi dưỡng, kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng, chú 

trọng quan tâm đến đối tượng là học viên nữ, học viên người dân tộc thiểu số, 

học viên con em diện chính sách... 



 Bốn là, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng đối tượng 

Đảng phù hợp với điều kiện của học viên. Luôn quan tâm bồi dưỡng giáo dục về 

lòng yêu nước, về lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa, giáo dục, bồi dưỡng về 

phẩm chất đạo đức cách mạng, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ 

chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chỉ thị 

nghị quyết của Ngành.    

 Năm là, phải thường xuyên sơ kết và tổng kết công tác phát triển đảng viên 

hàng năm, để rút ra những bài học kinh nghiệm, phát huy những mặt ưu điểm và 

hạn chế những mặt còn tồn tại yếu kém và tìm cách khắc phục, từ đó góp phần 

nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong học viên của nhà trường. 

Tóm lại, để nâng cao công tác phát triển Đảng cho học viên của nhà trường 

hiện nay, cần phải kết hợp đồng bộ các giải pháp trên đây. Đảng uỷ, Ban Giám 

hiệu nhà trường phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo đến việc phát triển Đảng 

trong học viên; Đoàn Thanh niên của nhà trường thường xuyên nghiên cứu để tổ 

chức nhiều phong trào hoạt động thiết thực nhằm thu hút đông đảo học viên 

tham gia tích cực. Đặc biệt các em học viên không ngừng phát huy cao độ tính 

tự giác và tính chủ động, vai trò tự giáo dục, tự học tập và rèn luyện của mình, 

coi đó là một giải pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định, thể hiện trình độ cao, 

sự phát triển nhân cách của mỗi học viên Công an nhân dân. Có như vậy các em 

học viên mới thật xứng đáng và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, 

những đảng viên Công an này có đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có 

lập trường tư tưởng chính trị thật vững vàng, yêu ngành yêu nghề, yêu Tổ quốc, 

xứng đáng với truyền thống vẻ vang của ngành “Công an nhân dân Việt Nam vì 

nước quên thân, vì dân phục vụ”, để sau khi học xong ra trường về công tác tại 

Công an các đơn vị địa phương phát huy được tố chất tốt của mình, đấu tranh 

giữ vững an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn cho xã hội, là thanh kiếm và 

lá chắn bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân 

dân./.    
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